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OD WYDAWNICTWA.

Drukujc prace, powicone teorji, praktyce

i dziejom naszego ruchu socjalistycznego, nie

krpujemy w niczym ich autorów, którzy te

wycznie i jedynie odpowiadaj za tre go-

szonych przez siebie pogldów.
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I my, Polacy, uprawialimy niegdy polityk

realn. Byo to — temu kilka stuleci. Mistrzow-

scy politycy owych czasów przeprowadzili takie

olbrzymie dzieo, jak poczenie Litwy z Polsk.

Ci realni politycy wprowadzali w czyn wielkie

zamiary — wielkie marzenia; i wprowadzali je

rodkami praktycznemi. Ich polityka odpowiadaa

siom, jakie mieli do rozporzdzenia.

Ci ludzie stawiali przed sob wielkie cele

i szli ku nim, liczc si z rzeczywistoci. To

ich czynio wielkiemi.

Po tych mach stanu przyszli inni. Przyszli

politycy, którzy kazali Wadysawowi Warne-
czykowi zosta Warneczykiem, którzy nie za-

mali Prus, gdy leay pod ich stopami, którzy

Sobieskiemu kazali broni Austrji przed najazdem

tureckim, którzy podczas buntu Stienki Riazina

nie rzucili na Moskw mas kozactwa i wszyst-

kich si polskich. To by drugi rodzaj mów
stanu. Ten drugi rodzaj, majc cele ostateczne

same w sobie dobre, urzeczywistnia je za po-

moc rodków romantycznych : przedsibrano



wyprawy, przewyszajce siy kraju, si posiada-

nych nie wyzyskano, czasem cele odpowiaday

potrzebom istotnym — pastw innycli. Wreszcie

myli tych polityków stay si mylami narodu

:

poczto gosi fantazj, e Polska moe sta tylko

nierzdem, e nieobecno silnej armji jest

najlepsz gwarancj caoci pastwa. To udze-

nie si co do skutecznoci rodków gubio po-

lityków, gubio spraw, bdc treci ich y-
cia — spraw polsk. Z chwil, gdy te iluzje

w myli politycznej zwyciyy, z t chwil po-

cz si rozkad. Pierwiastek idealistyczny, zasto-

sowany do czynu politycznego, sta si przyczyn

upadku pastwa. Drugi typ mów stanu w re-

zultacie zwyciy. Lecz ich zamiary, ich cele

zostay zniszczone przez utopijno ich rodków.

Ci ludzie stawiali przed sob wielkie cele

i szli ku nim, nie liczc si z rzeczywistoci.

To ich czynio maemi.

Lecz, póki ci drudzy mowie stanu nie za-

panowali na arenie politycznej, mielimy dobrych

polityków. I to, za owych czasów odlegych,

stanowio nasz si.

Gdy z upadkiem pastwa zamkna si era

polityki konkretnej, pozostaa nam dziedzina ma-

rze politycznych.

I przez dugi czas aden naród nie by takim

dobrym marzycielem, jak mymy byli. Marzyli

u nas wszyscy. Marzy Kociuszko, przysigajc



na rynku krakowskim, marzy Staszyc, woajc
o sprawiedliwo dla maluczkich, marzya szkoa

podchorych, marzya wyprawa Zaliwskiego,

marzyli Edward Dembowski, Teofil Winiowski,

Traugutt, Waryski. Wszystko mona zarzuci

tym ludziom; niepodobna tylko zarzuci im jed-

nej rzeczy— e nie umieli marzy. W ich ma-

rzeniach zerodkowao si to, co byo najlepsz

si polityczn narodu.

Ci ludzie stawiali przed sob wielkie cele

i szli ku nim, nie liczc si z rzeczywistoci.

To ich zabio. Jednake jako sia moralna yj.
Obok tych marzycieli czystej krwi, by cay

szereg marzycieli innego rodzaju. Czartoryski,

który chcia, by dyplomacja daa mu, co straci,

majc ca armj. Wielopolski, który spragnio-

nych wina — wod chcia napoi. Caa plejada

innych, których praktyczne rodki nie odpowia-

day praktycznym celom, którzy nie wyzyskali

istniejcych marze. Politycy, mówicy, e naród

winien swe cele przykrawa noycami warunków

konkretnych. Politycy, którzy porywy marzyciel-

stwa skazili rachunkiem kupieckim; którzy do

praktyki idealizmu wnieli lub wnie chcieli pier-

wiastek codziennej praktycznoci.

Ci ludzie stawiali przed sob mae cele i szli

ku nim, nie liczc si z marzeniami. To ich za-

bio. I zabio ich moralnie.



Lecz, póki ci drudzy marzyciele nie zapano-

wali na arenie publicznej, mielimy dobrych ma-

rzycieli. I to, za czasów ostatnich, stanowio

nasz si.

Mielimy pikne marzenia i te, za czasów

ostatnich, stanowiy nasz si. Dzisiaj t ostatni

si chc w nas zniszczy. Od lat szeregu trwa

kampanja przeciw marzycielstwu. Wporód szere-

gów, atakujcych twierdz marze, wida przed-

stawicieli wszystkich partji, wszystkich warstw

spoecznych: realistów, demokratów, narodow-

ców, socjalistów.

„Cae spoeczestwo polskie — syszymy ze

wszystkich stron — owadnite jest przez silny

prd autonomiczny". Zdanie to jest daleko bar-

dziej prawdziwe, anieli s zwykle opinje tyczce

si caego spoeczestwa. Albowiem tym razem

nie ulega wtpliwoci, e ogarnita jest prdem
autonomicznym równie i klasa robotnicza, która

zwykle, z powodu swego socjalizmu, znajduje

si poza „spoeczestwem".

Jednake wszyscy przekonani, e w formule

powyszej znaleli zaklcie, spajajce w zgodne

kolisko wszystkich rodaków, nie widz gbo-
kiej, do dna ycia sigajcej przepaci, rozdzie-

lajcej tak zwany prd autonomiczny na dwie

czci zupenie odrbne, tworzcej ze nie prd
jednolity, lecz dwa prdy najzupeniej róne.



Prd pierwszy — do niedawna niemal po-

wszechny a w chwili obecnej znacznie silniejszy—
dy do autonomji prowincjonalnej, czyli polega

na uznaniu pastwowoci rosyjskiej. Jest on

w gruncie rzeczy wyrazem ideowego podboju

Polski przez Rosj.

Prd drugi — niedawno prawie niewidzialny,

lecz obecnie wci wzrastajcy — to odwieczny

prd niepodlegociowy. Polega na negacji pa-
stwowoci rosyjskiej, wysuwajc zamiast niej —
pastwowo polsk. Jest on wyrazem wieczy-

stego buntu ducha, który sprawi, e— pomimo

wszystko — yjemy.

S to, powtarzamy, dwa prdy zupenie od-

rbne, sprzeczne ze sob, wykluczajce si wza-

jem, mogce rozrasta si tylko jeden kosztem

drugiego. Lecz, w swej istocie wewntrznej, nie

s to prdy nowe. S one tylko przejawem no-

wym kierunków starych, historycznych.

Pierwszy, prd autonomiczny — to nic n-

nego, jak marzycielstwo skaone pierwiastkiem

rzekomej praktycznoci. To jest, co nas zabijao.

To jest, co nas od lat stu zabija.

Drugi, prd niepodlegociowy — to marzy-

cielstwo w czystej postaci. To jest, co nas, wbrew

oczywistoci, przy yciu trzyma. To jest, co zwy-

ciyo we Woszech, na Wgrzech, w Belgji.
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Nim te dwa prdy wypyny na aren pu-

bliczn, stary si ze sob wewntrz jednej

z partji. adna partja polityczna nie jest w sta-

nie wyodrbni si na tyle z poród rodowiska,

aby zabezpieczy si od nurtujcych je prdów.

Wic i partja socjalistyczna pod pewnemi wzgl-

dami jest mikrokosmosem, w którym odbjrwaj

si procesy, zachodzce na zewntrz. W danym

wypadku wewntrz partji starcie nastpio znacz-

nie wczeniej, wobec czego wiele zwizanych

z obydwoma prdami spraw, obecnie poczyna-

jcych dopiero pojawia si na szerszej arenie,

tam zostao ju przedyskutowanych i w ten lub

inny sposób rozstrzygnitych.

Jedn z cech najwybitniejszych socjalizmu

midzynarodowego jest jego niepraktyczno

i marzycielstwo. To rzecz stwierdzona i uznana

przez wszystkich praktycznych ludzi. I my, so-

cjalici, dawnomy ten sd przyjli i pogodzili

si z m.yl o wasnej niedoskonaoci. Byo
wic zupenie naturalne, e w ostatnich lat dzie-

sitkach obóz marzycielstwa spoecznego sta si

w Polsce przytukiem marzycielstwa politycz-

nego. I jeli, pod wpywem wypadków rewo-

lucyjnych, które wszdzie posiay rónorodne

iluzje, cz socjalistów, naodwrót, pragna ko-

niecznie zabarwi swój idealizm pierwiastkiem

realizmu politycznego — dowodzi to tylko raz



jeszcze, e najniebezpieczniejsz z iluzji jest iluzja

empiryczna.

Nastpne kartki powicone s rozbiorowi

iluzji empiryzmu w jej formie specjalnej, w której

przejawia si u nas.
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I.

Nieprzedawnione hasa.

Sprawa hasa niepodlegoci Polski znowu wysuna
si na porzdek dzienny w obozie socjalistycznym. Od
lat pitnastu, z ciwil, gdy po raz pierwszy znalazo

miejsce w programie partji, tiaso to nie przestawao

budzi sporów namitnycli, przewlekych, nigdy nie

koczcych si, a trzy razy stao si krawdzi, na któ-

rej zaamaa si jedno partyjna. Powstaa caa litera-

tura, tyczca si tego przedmiotu. Uzasadniano niepod-

lego z punktu widzenia politycznego i ekonomicz-

nego, ze stanowiska socjologji i materjalistycznego

pojmowania dziejów. By czas jaki, gdy nie pozosta-

wao — tak mogo si zdawa przynajmniej — wtpli-

woci adnej co do susznoci zasady i trwaoci opar-

tych na niej programów. Lecz by to spokój przed nad-

cigajc burz. Spór z terenu midzypartyjnego prze-

niós si wewntrz organizacji, z czasem stajc si jedn
z gównych, jeli nie najgówniejsz, przyczyn rozamu.

Obecnie znowu wszed na amy wydawnictw partyjnych

w formie odmiennej, nie tak oderwanej jak dawna,

lecz wanie dlatego bardziej palcej i draliwej. Polska

myl socjalistyczna, jak ód zaczarowana, wbrew woli

sterników znowu i znowu wraca do brzegu, od którego

dawno odbia.
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Polska Partja Socjalistyczna zaboru rosyjskiego przy-

ja postulat niepodlegoci jako punkt programu po-

zytywnego, tym samym wyznaczajc sobie jako cel

polityczny — utworzenie pastwa udzielnego z ziem

polskich, bdcyci pod panowaniem Rosji. Motywem,
który o przyjciu takiego wanie celu rozstrzygn,

byo przekonanie, i jedj/nie niezaleny ustrój poli-

tyczny odpowiada interesom klasy robotniczej w Polsce.

Separatystyczny, na gruncie odrbnej koncepcji pa-
stwowoci oparty, program stronnictwa przeciwstawiany

by zawsze programom reform politycznych, choby
nawet szerokich, lecz opartych na zasadzie pastwo-
woci rosyjskiej nie dlatego, aby ustpstwa takie partja

lekcewaya lub niedoceniaa, lecz poniewa uwaaa
je za niedostateczne. „Nasze stanowisko socjalistyczne—
czytamy w uchwaach III. zjazdu (1895 r.) — nakazuje

nam nietylko przychylnie odnosi si do kadej takiej

zmiany, ale nawet zobowizuje nas odpowiednio do

stanu si partji czynem poprze wszelkie mogce by
urzeczywistnione reformy polityczne, jak naprzykad

konstytucyjne". Lecz ustrój konstytucyjny — rozumo-

wano — o ile nawet zostaby uzyskany, musiaby by
tak niewystarczajcy pod wzgldem ogólnych swobód

politycznych i równouprawnienia narodowoci, e obo

wizkiem klas pracujcych byoby uniemoliwienie za-

mknicia kryzysu, wytworzenie w caym pastwie sy-

tuacji rewolucyjnej z wyranym celem — obalenia ca-

ratu; a w chwili, gdy carat zostaby obalony — miejsce

wadz rzdowych w Petersburgu i Moskwie zajyby
wadze rewolucyjne rosyjskie, w Polsce — wadze re-

wolucyjne polskie, które si rzeczy ogosz si jako

rzd i proklamowa bd niepodlego; e póniej

lub w cigu kryzysu (który trwa moe — jak przy-

puszczano wówczas — lat kilkanacie), moe si wy-
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tworzy jaka federacja nowopowstaych pastw — to

bynajmniej programowych de nie zmienia. Na to —
rozumowano dalej — aby postpowe ywioy Polski

mogy jako tako porusza si w granicach konstytucji

rosyjskiej i przesta dy do niepodlegoci, konsty-

tucja musiaaby nada Polsce autonomj polityczn,

nie rónic si w gruncie rzeczy od niepodlegoci

niczym, prócz jakiego udziau w wydatkach pastwo-

wych i wspólnej polityki zagranicznej. Oto myli prze-

wodnie, skaniajce partj do wysunicia niepodlegoci

na pierwsze miejsce programu*).

Organizacje socjalistyczne zaboru austrjackiego i pru-

skiego, uznajce oficjalnie programy partji austrjackiej

i niemieckiej, wielokrotnie zaznaczay, e niepodlego
narodowa i zjednoczenie Polski stanowi ich cel osta-

teczny. Wpywowi towarzyszy, pracujcych dla zaboru

pruskiego jeszcze przed utworzeniem si P. P. S., na-

ley zawdzicza przekonanie niektórych towarzyszów

z Królestwa o koniecznoci uwzgldnienia w programie

socjalistycznym walki z uciskiem narodowociowym;

nie majc monoci, ze wzgldu na skutki prawno-

policyjne, otwartego goszenia hasa niepodlegoci,

towarzysze zaboru pruskiego nieraz ju wyrazili mu
sw wierno. Owiadczenia Polskiej Partji Socjalno-

demokratycznej Galicji i lska, zoone na kongresach

ogólno-austrjackich w Wiedniu (1892) i w Bernie (1899),

okrelaj wyranie stanowisko zaboru austrjackiego.

Jednake w obydwu zaborach nie-rosyjskich postulat

niepodlegoci, bdc programow zasad, nie wszed
i nie wchodzi do programu pozytywnego partji: pro-

gramy te, opróczda ekonomicznych, zawieraj szereg

*) Porów. M. Lunia. „Niepodlego Polski w programie

socjalistycznym". Pary 1900. (Przedruk, w „Wyborze pism poli-

tycznych" Kaz. Krauza).
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da, zmierzajcych do zdemokratyzowania instytucji

politycznych, autonomicznych albo centralnych, lecz

ju istniejcych, i od pocztku do koca uwzgldniaj
pastwowo austrjack — wzgldnie niemieck —
adnej zasady odrbnej, nowej pastwowoci nie wno-

szc. W tym fakcie ogniskuje si caa rónica, zacho-

dzca pomidzy pojmowaniem niepodlegoci w zaborze

austrjackim i niemieckim z jednej, a w zaborze rosyj-

skim z drugiej strony, rónica zasadnicza, a dotychczas

czsto niedostatecznie uwydatniana. Niepodlego Polski

dla partji socjalistycznej Galicji i Poznaskiego jest

polityczn ide, w imi której co si czyni i da,
hasem, w imi którego kiedy spodziewa si mona
pastwa wasnego, lecz da si — demokratyzacji

pastwa istniejcego. Niepodlego Polski, wyraona
w programie paryskim P. P. S. zaboru rosyjskiego,

jest tym wszystkim, a oprócz tego — pozytywnym

programem — planem budowy instytucji politycznej

(a raczej caego ich szeregu), zupenie oddzielnej od

pastwa istniejcego. I podobnie jak w dziedzinie eko-

nomicznej brak zrozumienia podwójnego charakteru

towaru nie pozwala wielu ludziom orjentowa si na-

leycie w sprawach narodowej i midzynarodowej za-

miany, tak w dziedzinie politycznej brak zrozumienia

tego podwójnego charakteru postulatu niepodlegoci

nie pozwala orjentowa si w dziedzinie naszej naro-

dowej i midzynarodowej polityki.

O ile chodzi o niepodlego Polski jako o zasad

oderwan, to nieprzyjació w obozie socjalistycznym

ma ona bardzo niewielu. Prace publicystów partyjnych,

a przedewszystkim Kazimierza Krauza, zrobiy w tym

kierunku swoje, i dzi nikt nie podaje w wtpliwo
nietylko twierdzenia, e form polityczn, najlepiej
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odpowiadajc interesom proletarjatu polskiego, byaby

polska rzeczpospolita demokratyczna, jednoczca w so-

bie trzy zabory, lecz i twierdzenia innego, daleko dalej

idcego i bez porównania bardziej realnego — e bieg

rozwoju spoecznego i nieunikniony, wywoany zmia-

nami ekonomicznemi postp demokratyzacji politycznej,

musi doprowadzi do politycznego zjednoczenia si

trzech zaborów w odrbn organizacj pastwow, e
jednym sowem Polska niepodlega jest objektywn

koniecznoci tiistoryczn, w takim samym znaczeniu,

jak objektywn koniecznoci historyczn jest socjalizm.

Dalej jednak rozpoczyna si rónica. Jedni twierdz,

e poniewa niepodlego urzeczywistni si sama przez

si dziki objektywnemu procesowi historycznemu, dzi

wcale nie naley o niej mówi, a tymbardziej wspo-

mina o niej w programie; a wic redukuj niepod-

lego do roli idei abstrakcyjnej, bujajcej gdzie

w przestrzeni poza yciem realnym, dzisiejszym. Inni,

uwaajc, e uwiadomienie sobie objektywnego pro-

cesu wkada na nas pewne obowizki, ide niepodleg-

oci uznaj jako ide polityczn, jako zasad progra-

mow, o której naley nietylko mówi, lecz któr trzeba

kierowa si w yciu praktycznym.. Rónica pomidzy
temi dwoma pogldami na rol idei jest gboka i za-

sadnicza; pierwszy jest przejawem dualistycznego wia-

topogldu o niewspómiernoci idei i zjawisk realnych;

drugi — wiatopogldu, uznajcego, e wród zjawisk

spoecznych idea jest czynnikiem nie mniej istotnym,

jak czynniki innych kategorji.

Jeli si zdarza, e kto, zajmujcy w socjologji

ten ostatni punkt widzenia, w polityce nie chce uzna
za rzecz suszn przyjcia omawianej tu zasady, to nie

dlatego, aby sobie zachodzcego procesu dziejowego

nie uwiadamia, lecz e uwiadamiajc, radby go nie—
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popiera i pizypiesza, ale zwalcza i opónia. Za-

pewne, nie kada „konieczno historyczna", któr od-

krywamy w olbrzymim materjale faktów i tendencji

spoecznych, zasuguje na to, by j do godnoci zasady

przewodniej wywysza. Istnieje szereg cay rónych
objektywnych koniecznoci, których nikomu nie nio
si nigdy uwaa jako hasa, które gosi naley i jako

wytyczne, ku którym bieg polityki trzeba wiadomie
kierowa. Dla siedmnastego stulecia, o ileby wówczas
miano mono stawiania prognoz historycznych, roz-

biór Polski, upadek potgi Holandji, wzrost absolutyzmu

we Francji, a — w caej zachodniej Europie — osta-

teczne wywaszczenie wocian przez panów feudalnych,

byy najbardziej wyranemi koniecznociami historycz-

nemi przyszoci; który jednak ówczesny dziaacz

ludowy uznaby te przemiany za cel swych de
i wskazywa jako przysta, do której polityka ludowa

dy powinna? Jedn z wybitnych tendencji rozwoju

kapitalistycznego jest zwyrodnienie fizyczne czowieka
jako typu gatunkowego, przejawiajce si w coraz

wikszym ilociowym stosunku jednostek sabych i zde-

gienerowanych do jednostek zdrowych i normalnie roz-

winitych; o ile chodzi o prognozy co do przyszoci
kultury ogólno-ludzkiej, to z poród wszystkich objek-

tywnych koniecznoci, jakie mona dzi naukowo uza-

sadni, najbardziej objektywn i najbardziej pewn jest

ta, e caa kultura ze wszystkiemi swemi skarbami

i caym dorobkiem materjalnym i duchowym zginie

bez ladu. I jeeli socjalizm naukowy nie stawia tych

wanie i tym podobnych objektywnych tendencji i ko-

niecznoci historycznych pomidzy swemi celami, to

dlatego, e w jego najgbszych motywach tkwi pier-

wiastek teleologiczny, tkwi pewien subjektywizm, na-

kazujcy jedn kategorj tendencji i koniecznoci pod-
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nosi, popiera i stawia na pjedestale swych de,
a inn — uznawa jako fakty, z któremi tylko trzeba

si liczy lub które naley zwalcza. Sprawdzianem,

decydujcym tu o wyborze, jest zgodno lub niezgod-

no danej historycznej koniecznoci z zasadniczym

pogldem partji na dobro i interesy klasy robotniczej

i reorganizacj caego spoeczestwa. Podnoszc do

stanowiska zasad najwaniejsze tendencje i prognozy,

które przez ten sprawdzian zwycisko przeszy, goszc
je i propagujc, budzimy tym sposobem szereg nowych
si, skierowujemy lub wzmacniamy rozwój spoeczny

w podanym dla nas kierunku, budujemy ogniwa

w acuchu przyczynowoci, wicym teraniejszo
z przyszoci. Dlatego te, jeli dochodzimy do wniosku,

e pewien typ organizacji ekonomicznej lub politycz-

nej — co wanie midzy innemi dotyczy i niepodlegej

rzeczypospolitej Polskiej — majc realne dane urze-

czywistnienia si w przyszoci, jest jednoczenie po-

dany ze wzgldu na interesy klasy robotniczej, to

wówczas mamy obowizek nietylko ogranicza si kon-

statowaniem tego, lecz winnimy podnie prognoz
do wysokoci denia naszego i wypowiedzie je jasno

i otwarcie w tej czci programu, gdzie mowa o d-
eniach ogólnych i zasadach, któremi partja si kieruje.

Mona spiera si o to, czy w tej ogólnej czci naley
ka wikszy nacisk na ekonomiczn albo polityczn

demokratyzacj spoeczestwa, czy te obie te strony

traktowa równorzdnie; jednake taki lub inny wspó-
czynnik wanoci, przypisywany jednej zasadzie, nie

uwalnia nas od obowizku wyranego zaznaczenia dru-

giej. Proces demokratyzacji kadego z trzech zaborów,

choby nawet najdalej posunity, doprowadzi moe
do ich zjednoczenia si — bez wzgldu na to, w ja-

kim okresie historycznym nastpi — tylko w takim

Marzenia polityczne. 2
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razie, gdy w wiadomoci spoecznej zachowa si idea,

zdolna do obudzenia czynu politycznego w odpowied-

niej chwili. I eby ten czyn kiedy nastpi, naley

przechowa ide, która go zrodzi. Kto od obowizku

utrwalania tej idei w wiadomoci spoecznej uchyla

si, dowodzi tym samym, e — podobnie jak w sto-

sunku do przykadów wyej przytoczonych — odpo-

wiednie zjawiska s mu wrogie lub w najlepszym ra-

zie — obojtne.

Gdy przyjmiemy pewien postulat jako zasad poli-

tyczn, znaczy to, e staje si on nasz gwiazd prze-

wodni, punktem orjentacyjnym, pozwalajcym znale
wyjcie z kadej sytuacji, a jednoczenie miernikiem

wartoci naszych czynów politycznych; nie znaczy to

wcale, abymy dali cakowitej i natychmiastowej reali-

zacji tego postulatu. Uspoecznienie rodków produkcji

i komunikacji jest jedn z naszych zasad przewodnich—
czy jednak pragniemy ju obecnie, natychmiast w czyn

je wprowadzi? Bynajmniej. Liczc si z warunkami,

socjalici daj dzi umiastowienia lub upastwowie-

nia tylko pewnych gazi produkcji, i w dodatku —
nie we wszystkich krajach i nie we wszystkich mias-

tach, a tylko, gdzie caoksztat ycia stwarza grunt

odpowiedni. Lecz zasad odpowiedni propagowa mu-

simy usilnie w tym celu, aby zapadszy gboko w masy

ludowe i w mózgi dziaaczy spoecznych, uzewntrzniaa

si nietylko przy kadej ocenie wypadków, lecz reali-

zowaa si— chociaby czciowo i niezupenie— wsz-
dzie, gdzie wobec odpowiedniego terenu istnieje mo-
no poprowadzenia akcji. W pewnych okresach dziejo-

wych to „stawanie si" demokracji ekonomicznej moe
i krokiem powolnym, w innych — szybciej lub bar-

dzo szybko, jednake tylko w taki sposób, drog pro-

pagandy zasad i planowego stosowania ich, moemy
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otrzyma konsekwentn polityk, uwiadamiajc masy

i zyskujc coraz to nowe zdobycze, — a do chwili

zupenego zwycistwa. Wszelkie wyrzekanie si go-
szenia tych lub innych zasad pod pretekstem, e urze-

czywistni si one same przez si kiedy w przyszoci,

jest albo niechci czy obojtnoci wzgldem nich,

albo bdem politycznym takim samym, jak odkadanie

wszystkich reform, bdcych niezupenym, uamkowym
urzeczywistnieniem zasad, do chwili sdu ostatecznego

rewolucji nad doczesnoci, bdem, wynikajcym z za-

poznania podstawowego prawa socjologicznego, go-
szcego, e w formach spoecznych nic wyró nie

moe, co kiedy posianym nie zostao. Z drugiej strony,

omyk niemniej szkodliw moe by denie do na-

tychmiastowego i zupenego wprowadzenia w czyn za-

sady bez wzgldu na rodowisko. Natychmiastowe uspo-

ecznienie wszystkich rodków produkcji — o ileby

nawet stao si moliwym dzi zaraz do przeprowa-

dzenia np. w Niemczech lub Rosji dziki jakiemu,

nieprawdopodobnemu zreszt dekretowi politycznemu

—

byoby rzecz technicznie niemoebn i dlatego szkod-

liw dla samej sprawy socjalizmu. Jednym sowem —
przyjcie pewnej zasady politycznej bynajmniej nie

przesdza naszego zachowania si wobec konkretnych

projektów reform, majcych dan zasad realizowa.

Mona by bardzo gorcym rzecznikiem socjalistycz-

nego upastwowienia rodków komunikacji a jedno-

czenie, wanie w imi tej samej zasady, odmawia
rzdowi rodków na wykupienie kolei prywatnych.

Uwagi powysze stosuj si do wszystkich zasad

politycznych wogóle, a wic równie do niepodlegoci.

Uznanie jej i goszenie wcale a wcale nie zobowizuje

nas, abymy zawsze i wszdzie mieli popiera zamiar

bezporedniego jej realizowania. Najgortsi zwolennicy

2*
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zasady niepodlegoci, krelc projekty reform konkret-

nych dla Poznaskiego lub Galicji, ograniczaj swe

dania w pierwszym wypadku do autonomji prowin-

cjonalnej, w drugim — do zdemokratyzowania istniej-

cych instytucji centralnych i autonomicznych. O ile po-

kojowa, czysto ewolucyjna demokratyzacja i socjalizacja

instytucji spoecznych Austrji, Niemiec i Rosji jest

prawdopodobna, o tyle moliwe jest, e partje poli-

tyczne, uznajc zasad niepodlegoci, nie zaprze-
stajc odpowiedniej propagandy niepod-
legociowej, bd przez bardzo dugi okres, a
do czasu zupenego zdemokratyzowania si tych pastw,

rozwija swe dania pozytywne po linji bdcej prze-

dueniem tej, po której dzi krocz towarzysze zaboru

austrjackiego w stosunku do zada swojej polityki. Uzna-

nie zasady niepodlegoci samo przez si bynajmniej nie

okrela z góry naszego stanowiska co do zagadnie po-

lityki praktycznej, nie zobowizuje do tego, abymy bez-

poredni walk o niepodlego organizowa lub po-

piera mieli. Bdem teoretycznego, zasadniczego sta-

nowiska „Socjaldemokracji K. P. i L" nie jest negowa-

nie pozytywnego programu niepodlegoci— o tej stronie

zagadnienia bdziemy mówili póniej— lecz to, e od-

rzucajc program, odrzuca równie i zasad. Tymcza-

sem, przyjwszy zasad, równie dobrze w pewnych oko-

licznociach mona zwalcza program, albowiem stano-

wisko zasadnicze i sprawy polityki praktycznej to s
dwie rzeczy róne, okrelajce si zupenie innemi

czynnikami, znajdujce si nie w bezporednim a po-

rednim zwizku. Taki pogld bynajmniej nie jest rów-

noznaczny z maksym filistersk, e „ycie idzie swoj
drog a zasady swoj" — która to maksyma jest pod-

pisaniem zupenego rozwodu pomidzy ide a yciem

—

lecz stwierdzeniem, e zwizek przyczynowy pomidzy
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takiemi czynnikami spoecznemi jak myl i wola indy-

widualna lub zbiorowa z jednej strony, a nagromadzone

siy spoeczne z drugiej, bywa czasem tak subtelny,

i baczniejsza analiza moe wykaza istnienie pomi-
dzy niemi zwizku przyczynowego w zupenie innej

formie ni forma okrelona przez obserwacj pobien.
Jeli mówimy, e w takim a w takim wypadku przed-

wczesne wystpienie zniszczyo bezpowrotnie cay plan,

majcy szanse urzeczywistnienia, to nie ide potpiamy,

lecz form, w jakiej si przejawia. I bezwarunkowo

nie jest wykluczona sytuacja, w której obowizkiem

zwolenników niepodlegoci sta si moe przeciwdzia-

anie niewczesnym planom, majcym rzekomo t nie-

podlego realizowa. Powtarzamy, e jest to moli-

wo czysto teoretyczna, nie majca w danym wypadku
nic wspólnego z ocen takiego lub innego momentu
politycznego; jeli moliwo t zaznaczamy, to dla-

tego tylko, aby zupenie wyranie podkreli, e nie-

podlego przyjta jako zasada polityczna nie decy-

duje o charakterze pozytywnych de i pozytywnego

programu.

Idea niepodlegoci niemal w tym samym czasie,

gdy pocza j gosi P. P. S., zostaa podjta przez

ludzi, obecnie bdcych przywódcami Narodowej de-

mokracji. Pojmowanie pastwowoci polskiej i uzasad-

nienie jej przez publicystów wszechpolskich pod wielu

i powanemi wzgldami rónio si od pogldów so-

cjalistycznych. Narodowcy nie stanli otwarcie — jak

to uczynili modoczesi — na gruncie „praw historycz-

nych", jednake przyjli pastwo polskie w granicach

historycznych jako wytyczn swych de. Lecz ten-

dencje historyczne byy zawsze starannie ukryte pod

dowodami, posiadajcemi bardziej rzeczowy charakter.
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Motywy, jakiemi uzasadniano goszone haso, byy nie-

tyle natury iistorycznej — ten punl<t widzenia pozo-

stawiano „szkole opierajcej si jedynie na tradycjaci

i uczuciu" — ile racjonalistycznej. Poczenie w jednym

organizmie pastwowym — dowodzono — wszystkici

trzech zaborów konieczne jest ze wzgldu na prawi-

dowy rozwój kultury narodowej; zakrelenie granic

w ramach Polski etnograficznej byoby nonsensem po-

litycznym, gdy wykluczaoby z ycia narodowego ca
mas Polaków i usuwao z pod wypywów polskich

ziemie, dotychczas stale pod naszym wpywem bdce;
rozprliwo narodu wymaga, by obszar na wschód

od Królestwa otwarty by dla naszej przedsibiorczoci—
wic pastwo polskie siga musi po Dniepr i Dwin.
W pogoni za uzasadnieniem rzeczowym reminiscencji

historycznych wynajdywano argumenty najrónorodniej-

sze, zupenie nie liczc si z tym, e podobnych, na

potrzebach swojej kultury opartych argumentów co do

owego „obszaru na wschód od Królestwa", dzisiejsi

gospodarze polityczni przedstawi mog wizank rów-

nie pokan... W dowodzeniu tym myl zakrelaa

wielki krg, odbiegajc od koncepcji historycznej po

to, aby w rezultacie powróci do niej z innej strony.

Teorja pastwowoci polskiej, zbudowana przez

publicystów narodowo-demokratycznych, nie wytrzy-

muje krytyki, w istocie swej jest niedemokratyczn

i niezgodn z wieloma realnemi tendencjami spoecz-

nemi; jednake, dziki przyjtej zasadzie historycznej,

rozstrzygna a tym samym okrelia na przyszo—
kwestj granic przyszego pastwa, a na dzi — gra-

nice aspiracji politycznych Narodowej Demokracji. Dla

tych, którzy t zasad przyjli, adnych waha i wt-
pliwoci co do terenu dziaalnoci nie byo. Socjalici

teorj, uznawan przez N. D., nieraz krytykowali, lecz
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sami adnej zasady, majcej okrela granice niepod-

legej Polski, nigdy nie postawili. Nie znaczy to wcale,

aby o terenie, jaki obj winno przysze pastwo,

nigdy w obozie naszym nie mówiono. Owszem, mó-

wiono, mówiono dosy duo i czsto, lecz P. P. S.

jako partja sprawy tej nie traktowaa zasadniczo, na-

tomiast chciaa traktowa praktycznie. Przysza Polska

niepodlega skada si miaa z Królestwa wraz z Ga-

licj i Poznaskim oraz z innych prowincji polskich,

lecz jakich i w jakim zakresie — to pozostao nieroz-

strzygnite. Nawet Lunia, z poród teoretyków socja-

lizmu zawsze najbardziej zasadniczo rozstrzygajcy

wszelkie zagadnienia, w sprawie granic przyszej Polski

pisa: „bynajmniej nie uwaamy za rzecz dla naszego

programu zasadnicz, czy pówysep Krymski piknie-

by zaokrgli, czy nie, map zmartwychwstaej Rzplitej".

I dalej: „Pewna cz krajów, które niegdy do Rzplitej

naleay, ciy dzi jeszcze do Polski, jako do ogniska

cywilizacyjnego, jako poredniczki midzy niemi a Eu-

rop; rozwój cywilizacji polskiej utosamia si coraz

bardziej z rozwojem polskiego socjalizmu, zatym rola

ogniska, punktu cienia, przewodniczki przechodzi do

socjalistycznej partji. Jak daleko wpyw socjalistycznej

partji polskiej — czyli wpyw Polski — w chwili re-

wolucyjnej siga bdzie — tego na mapie naryso-

wa si nie podejmujemy, ale po ten kres partja ta

postara si terytorja od Rosji oderwa. Mona prze-

widzie, e separacja ta obejmie, oprócz Polski —
Litw, otw, Inflanty, Kurlandj, by moe, cz
Rusi Biaej..."*) Jak widzimy, Lunia, cho wyrzeka

si nakrelenia mapy przyszego pastwa, jednake

uwaa, e kraje — których los zasada historycznego

*) „Niepodlego Polski w programie socjalistycznym".
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pastwa polskiego z góry przesdzaa— mogyby róv/-

nie wej w skad zmartwydiwstaej Rzplitej.

Bezwarunkowo, sprawa okrelenia granic jakiego

pastwa przyszoci to sprawa tak nierealna, tak oder-

wana od ycia, tak iluzoryczna, e — zdawaoby si —
aden polityk nie powinien traci czasu na tak inte-

lektualn zabawk, a tymbardziej polityk socjalista, na

którego rzeczywisto woa takim gosem dononym!
To te ci, którzy nie cticc kierowa si teorjami, od-

kadali ca kwestj do rozstrzygnicia przez ycie

samo, uwaali si za polityków bardziej praktycznych

od tych, którzy w danym wypadku chcieli bawi si

w teorje. Podobne zaatwianie sprawy granic, sprawy

odlegej byoby moe i dobre, gdyby ona rzeczywicie

tak bardzo daleko staa od ycia i bya w samej rze-

czy tak iluzoryczn, jak na pierwszy rzut oka zdawa
si mogo. Tymczasem caa sprawa bya zwizana

z rzeczywistoci przez to, e terytorjum owej nie-

podlegej Polski dzi zaraz musiao sta si tere-

nem dziaanoci partyjnej. Przetumaczone na jzyk
bezporedniej praktyki politycznej granice przyszego

pastwa równay si granicom czynnej organizacji

partyjnej. Miao to znaczenie tym powaniejsze, e
dziaalno partji prowadzi miaa do wywoania pow-

stania zbrojnego, które, zerwawszy zwizek pastwowy
z Rosj, utworzyoby z ziem oderwanych pastwo wasne.

Niepodlego nie bya tu tylko zasad kierownicz,

lecz staa si pozytywnym programem, celem bezpo-

rednim, do którego osignicia caa dziaalno partyjna

bya przygotowaniem systematycznym. Có dziwnego,

e wobec takich zada, teoretyczne uzasadnienia wy-

daway si bahostk? Nie zasada, lecz denie kon-

kretne do realizacji niepodlegoci sprawio, e prze-

pa, dzielca P. P. S. od Narodowej Demokracji, bya



25

równie gboka jak ta, która dzielia j od S. D. Przy-

gotowanie kraju do walki — oto by czynnik, domi-

nujcy nad yciem partyjnym daleko bardziej ni wszel-

kie oderwane zasady. A organizacja, objwszy Króle-

stwo, pocza rozszerza si na Litw, dy ku kre-

som dawnej Rzeczypospolitej. Gdy t prac rozpoczy-

nano, adnych wikszych grup robotniczych na Litwie

nie byo, a jedynemi lokalnemi reprezentantami myli

socjalistycznej byli Polacy, jak ich nazywano— „tutejsi".

P. P. S. wielokrotnie zaznaczaa, e ruch socjalistyczny

litewski uznaje za bratni, e celem jej — przetworze-

nie ludowego ruchu litewskiego na klasowy i spot-

gowanie tendencji separatystycznych wzgldem Rosji;

jednoczenie uwaano jednak, e poniewa caa sfera,

wród której robota istotnie bya prowadzona, ma cha-

rakter wicej polski ni litewski, a jzyk, uywany
przy tym, jest polski, to P. P. S. równie dobrze jak

„tutejsi" moe uwaa si za gospodarza w Wilnie. ''')

Na tym tle rozwino si przekonanie, (które ubocznie

uwidocznio si w projekcie jednej z komisji IV-go

zjazdu), e terytorjum dziaalnoci partji, „naszym te-

renem", jest Polska i Litwa historyczna."^*) W wybo-

rze swego terenu P. P. S. nie rzdzia si wzgldami
etnograficznemi, cho z drugiej strony skonna bya
uzna na Litwie odrbno organizacyjn grup rewo-

lucyjnych pod tym tylko warunkiem, e s to grupy

posugujce si wycznie jzykiem litewskim. ***) Po-

mimo, e P. P. S. zastrzegaa si niejednokrotnie, i
stosunek taki nie przesdza granic pastw w przyszoci,

i na kadym kroku podkrelaa, e obcemi jej s wszel-

kie tendencje zaborcze, obecno na Litwie polskiej

*) „Materjay do historji P. P. S." Tom I., str. 216.

**) Tame, str. 300.

***) Tame, str. 303.
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organizacji partyjnej, kierowanej z Warszawy, bya
uwaana przez partje bratnie a nieprzychylne jako do-

wód, e pps-owa koncepcja pastwowa nie ograniczaa

si do terenu, na którym polacy znajduj si w wik-
szoci, lecz przekraczaa go, wdrujc gdzie ien, po

pod historyczne granice... Tym sposobem pierwiastkowy

brak teoretycznego rozstrzygnicia kwestji, rozstrzygni-

cia, które suyoby za sta podstaw materjaln po-

lityki praktycznej, powodowa, e ludziom na punkcie

„zaborczoci polaków" draliwym mogo zdawa si,

i P. P. S. albo stoi na gruncie czysto oportunistycz-

nej zasady: granice przyszej Polski maj siga tak

daleko jak siga bdzie wpyw partji, albo dy to-

rami wytknitemi przez teorj cudz...

Praca nad wytworzeniem socjalistycznej koncepcji

pastwa polskiego nie ograniczaa si do zaboru ro-

syjskiego. Myl socjalistyczna w Austrji, rozwizujc
spltane zagadnienie wspóycia wielu narodowoci,

równie wytworzya ide jednostki pastwowej. Dawna
zasada demokratyczna — poczenia pod jednemi pra-

wami wszystkich, lecz tylko tych wszystkich, którzy

mówi jednym jzykiem — w programie socjalistycz-

nym przyja form uznania ywych narodowoci jako

podoa dla organizacji pastwowej: obóz socjalistyczny

pocz gosi haso narodów — pastw. W Galicji

w swych podaniach pastwowych stalimy tedy zu-

penie wyranie na gruncie autonomji ywych naro-

dów i potpiali uznawanie „praw historycznych" za

czynnik majcy decydowa w przyszoci o granicach.

W zaborze rosyjskim, stojc na gruncie tej samej za-

sady, w jednym wypadku poszczególnym — w stosun-

kach z Litw, stwarzalimy pozory, e w swych ten-

dencjach ku posiadaniu pastwa wasnego przekraczamy
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granice swego narodu i to wanie w kierunku wska-

zywanym przez polskie prawa historyczne.

Lecz na sprawdzanie subtelne, czy wszdzie i w ka-

dym wypadku zasada pastwa narodowego jest stoso-

wana w caej dokadnoci, nie byo poprostu czasu

wobec tego, e kwestj dnia coraz bardziej palc sta-

waa si potrzeba obrony samej zasady. Coraz silniej-

szym stawa si wewntrz partji prd, zmierzajcy do

uznania pastwowoci rosyjskiej, a wic do odrzuce-

nia idei pastwowoci polskiej. Zrodzony pod wpy-
wem reprezentowanej przez S. D. K. P. i L. doktryny,

e budowanie pastw nowych winno stanowi tabu
dla socjalizmu, prd ten przejawia si pocztkowo

w niechci do niepodlegociowych hase, a nastpnie,

w cigych wahaniach i niedomówieniach, coraz wy-

raniej pocz akceptowa kompromisowe haso auto-

nomji Królestwa, haso dajce mono otwartego

uznania zasady pastwowoci rosyjskiej. Walka prze-

ciwko uznawaniu za swoj idei, bdcej ide poli-

tyczn rzdu rosyjskiego, pochaniajc wysiki „nie-

podlegociowców", w wewntrznym yciu partyjnym

usuwaa na bok wszystkie inne sprawy.

Przeciwstawno tych rónych zasad nie przejawiaa

si w polemikach i w literaturze partyjnej w tej wa-
nie formie, w jakiej j tu wyraamy. Krytyka takiego

lub innego stanowiska zaamywaa si w wiadomoci
dziaaczy partyjnych pod ktem, okrelanym przez naj-

bardziej palce zagadnienia chwili, i — niestety, zbyt

czsto — omijajc zasady, dotykaa objawów drugo-

rzdnych lub majcych znaczenie przemijajce; a na-

wet— pomijajc i zasady i chwilowy przedmiot sporu—
godzia w osobistoci. Lecz w jej ukrytej gbi czaia

si tre, sprowadzajca si do rónych niewspómier-

nych idei pastwowoci. Byy to sprzecznoci, niedo-
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puszczalne w adnej partji politycznej, sprzecznoci,

które wczeniej czy póniej musiay by usunite.

W roku 1904, gdy ycie polityczne na caym obsza-

rze imperjum rosyjskiego poczo bi przypieszonym

ttnem, wewntrz P. P. S. coraz silniejsze byy de-
nia do uzupenienia programu w ten sposób, aby obok

niepodlegoci postawi jeszcze hasa, bdce daniem
na dzi. Tego rodzaju uzupenienie byo w istocie nie

uzupenieniem, lecz cakowit zmian programu. Co-

raz dononiejsze staway si czysto esdekowskie gosy,

domagajce si nietylko usunicia niepodlegoci jako

postulatu programowego, lecz i jako zasady politycz-

nej. Bieg wypadków sprzyja nowemu kierunkowi,

i ogólny nastrój spoeczestwa nie móg nie odbi si

na socjalistach. I u nas i w Rosji powszechnie ocze-

kiwano jakich zmian na lepsze, zmian bliej nieokre-

lonych — odczuA^ano je raczej ni uzasadniano; wi-

dzc, jak rzd gi si pod uderzeniami bagnetów ja-

poskich, przypuszczano, e pocznie gi si równie

przed atakiem opinji publicznej i da, rozbrzmiewa-

jcych coraz goniej i coraz mielej. Przeczuwano

kryzys polityczny i niewyrana wiadomo nadciga-

jcej burzy nakazywaa wszystkim przygotowa si

w taki sposób, aby otrzyma szerokie ustpstwa. Na-

rodowa demokracja i postpowe sfery inteligiencji za-

wodowej, uprzednio bardzo skromne w dziedzinie -
da wypowiadanych pod adresem rzdu, posuway si

coraz dalej, by wreszcie wystawi program autonomji

Królestwa, program bdcy poprzednio tylko na ustach

miaków i tak niedawno jeszcze (1903 r.) uwaany
jako haso niegodne trzewych polityków. Jeli spo-

dziewali si zmian wszyscy, liczcy nie na si wasn,
lecz na sabo rzdu, to potna, na masach opiera-

jca si partja socjalistyczna, uznajc, e przewidywany
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moment wyczerpania si rzdu — moment blizki, z dnia

na dzie nadej majcy— musi przynie daleko idce

ustpstwa, uwaaa, i naley rodzaj podanych reform

wyranie okreli; uwaano, e kiedy dookoa stawiane

s dania w formie konkretnej, to partja nie powinna

ograniczy si do ogólników, lecz wyrazi swe dania
w formie konkretnych instytucji politycznych. Ocena

rodków, znajdujcych si w rozporzdzeniu partji, nie

pozwalaa liczy na moliwo realizowania niepodleg-

oci, nie pozwalaa wogóle liczy na realizowanie re-

form, nie znajdujcych poparcia cho w pewnej czci
spoeczestwa rosyjskiego — a potrzeby chwili na gwat
woay o program wyrany, a przytym majcy cho
jakie takie, cho pozorne szanse urzeczywistnienia

si. Pod wpywem tych wszystkich czynników posta-

wiono — chwilowo — danie Sejmu dla Królestwa,

a wreszcie oficjalnie — danie równolegej do pe-

tersburskiej konstytuanty w Warszawie.

Tyle co do czynników. Bo, co si tyczy argumentów,

któremi wewntrz partji uzasadniano zmian programu,

to jednym z najgówniejszych, jeli nie najgówniejszym,

bya utopijno realizowania niepodlegoci w toku

nadchodzcej rewolucji wszechrosyjskiej. Dzi wiemy,

e suszno tego argumentu zostaa najzupeniej stwier-

dzona przez faktyczny przebieg dalszych wypadków —
o ile notabene na rewolucji mamy pooy kropk.

Wogóle caa rewolucja, którmy przeyli, dowioda
susznoci wielu argumentów, uwaanych poprzednio

za wtpliwe, pozbawia nas wielu zudze, zmienia

wiele rzeczy — a take nas samych — daleko bardziej,

anieli to zwykle skonni jestemy przypuszcza; naley

tylko umie i mie odwag tych przemian szuka. Ten

sam jednak przebieg rewolucji, który stwierdzi utopij-

no niepodlegoci jako programu na dzi, wykaza
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z niemniejsz pewnoci, e wszelkie konstytuanty,

sejmy, ba! — autonomje projektowane przez Koo pol

skie i inne rzekomo bardziej realne dania polityczne,

przyjte na miejsce dawnego programu niepodlegoci,

byy w chwili, gdy zostay postawione, tak samo uto-

pijne, jak ona. Okazuje si tedy, e podczas sporów

partyjnyci o zmian programu nie realny postulat wal-

czy z utopj, lecz jedna utopja walczya z drug.

Która z tyci dwuci utopji: niepodlego Polski

czy konstytuanta warszawska jest mniej utopijna, w któ-

rej tkwi wicej pierwiastków prawdopodobiestwa —
o to monaby toczy spory dugie i namitne, spory

bez koca i, niestety, bez rezultatu. Czy tedy cay
kryzys partyjny 1905 roku do niczego wicej nie do-

prowadzi jak tylko do zamiany jednej utopji przez inn?
Czy caa szarpanina wewntrzna pozostaa bez rezul-

tatu? A jeli ju w istocie caa bolesna walka ideowa

wydaa tylko now utopj, to moe ta utopja co nam
daje? — Spróbujmy poszuka w niej czego nowego...

Jakie P. P. S. zakrelaa granice przyszemu pastwu
polskiemu dziesi lat wczeniej, w roku 1895? —
gdzie po krace Litwy iistorycznej. Postawienie -
dania samodzielnoci Królestwa, konstytuanty w War-

szawie znaczyo, e granice, zakrelone pastwu pol-

skiemu, cofny si na zachód i opary o granice dzi-

siejszego Królestwa. W tym tkwia tre polityczna

dokonanej zmiany programu. Twierdzono, e na miejsce

da nierealnych stawiano realne, a w gruncie rzeczy

zrobiono zupenie co innego — zakrelono nowe gra-

nice pastwowoci polskiej.

Takim sposobem, bez zjazdów i dugich dyskusji,

cho nie bez wielu wstrznie wewntrz partji, nie-

wiadomie dla ogromnej iloci towarzyszów i napó-

wiadomie dla wielu, biorcych bezporedni udzia
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w przeprowadzeniu reformy, dokonana zostaa zmiana

programu politycznego P. P. S. Jednake i przed i po

dokonaniu zmiany — rzecz, wskazujca porednio na

ca zoono mylenia zbiorowego i trudnoci, z ja-

kiemi spotykaj si przemiany ideowe, zczone z bie-

giem spraw praktycznych — i zwolennicy i przeciwnicy

nowego programu dyplomatycznie twierdzili, e stary

program pozostaje niezmieniony, e zostay dodane

tylko „iasa na dzi" — zupenie jakby poprzednio

takim partyjnym iasem na dzi nie bya niepodlego

Polski, lecz co innego! „Modzi" twierdzili tak dlatego,

aby nie drani przeciwników i zdoby dla „hasa na

dzi" wszystkich, którzy „nie chcieli wyrzuca z pro-

gramu niepodlegoci"; „starzy" — aby, pomimo

wszystko, zachowa niepodlegociowy charakter pro-

gramu i utrzyma decorum dawnego stanowiska. I po-

dobne traktowanie zmian dokonanych miao miejsce

nietylko dlatego, e cz ludzi nie orjentowaa si

w sytuacji, lecz e orjentujc si, uwaano spraw

programow jako zwizan tysicznemi wzami z bie-

cemi zagadnieniami politycznemi, które dopiero miay

dojrze i zosta tak lub inaczej rozstrzygnite, e liczono

na dalej idce zmiany programowe w przyszoci i, bio-

rc pod uwag niewyrany stan opinji ogóu towarzy-

szy — na moliwo wytworzenia si przychylnego

dla swoich, wanie swoich, celów nastroju przekona-

niowego, e liczono si — mówic ogólnikowo —
z caym, szeregiem subtelnych czynników, które przy-

jyby zupenie inny ukad, gdyby sprawa zostaa uznana

za skoczon i zdecydowan ostatecznie i nieodwoal-

nie. Niewyrane postawienie sprawy byo wic uspra-

wiedliwione trosk o przyszo idei i o bezporedni

przebieg walki rewolucyjnej. Lecz obecnie, gdy rewo-

lucja, nie... pierwszy okres rewolucji zakoczy si
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i rozstrzygn szereg spraw, które trzy lata temu byy
tylko zagadnieniami, musimy powiedzie sobie wyra-
nie — co si stao. Wymaga tego równie nasz obo-

wizek wzgldem przyszoci ruchu socjalistycznego

w Polsce, albowiem posiadanie syntezy przeszoci nie-

zbdne jest dla stawiania zdrowyci wskaza politycz-

nych na dalsz drog. Musimy powiedzie wyranie,

e przyjcie hasa konstytuanty warszawskiej byo prze-

kreleniem starego programu P. P. S. i postawieniem

nowego, w tym sensie, i reprezentowanej przez P. P. S.

idei pastwowoci polskiej zakrelono — o ile to si ty-

czy zaboru rosyjskiego — zupenie inne granice, anieli

te, jakie obowizyway poprzednio. Zmiana taka bya
dodatni, rozumn i potrzebn, odpowiadajc nietylko

zmiennym wymaganiom danego momentu, lecz cao-

ksztatowi potrzeb i warunków, w jakich znajdujemy si;

zmiana ta jest truaym nabytkiem pps-owej myli poli-

tycznej, w takiej lub innej formie uznanym i przyjtym

przez tych nawet, którzy pocztkowo byli jej przeciwni;

wszelkie dalsze ewolucje programu P. P. S. s tej ju
dokonanej zmiany rozwiniciem i uzupenieniem.

Dziki zmianie dokonanej, zerwalimy stanowczo

z pozorami, jakobymy stali w naszych pragnieniach

pastwowych na gruncie polskich praw historycznych,

i w polityce praktycznej nie uznawali zasady ywych
narodowoci. Oczywicie, mog nam zrobi zarzut,

emy zastpili szacunek dla praw Polski historycznej

szacunkiem dla praw, ustanowionych przez czwarty

rozbiór Polski — przez Kongres wiedeski. Có robi...

terytorjum dawnej Rzeczypospolitej tyle razy byo dzie-

lone, e gdziekolwiek wbi sup graniczny, zawsze

natknie si na pargaminy! W kadym razie granice,

wytknite przez Kongres, daleko s blisze — w obr-

bie imperjum rosyjskiego — naszym granicom naro-
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dowociowym, ni pónocno-wschodnie krace dawnej

Litwy, wic pod tym wzgldem nowy program jest

krokiem naprzód.

Jeli dokonan zmian programow rozpatrywa ze

stanowiska ewolucji, jak odbywaj wszelkie demokra-

tyczne pojcia polityczne, to i tu równie widzimy

plusy; jedn z cech dokonywujcego si postpu jest

konkretyzowanie si oderwanych poj w pewne —
pocztkowo wyobraane jedynie, a nastpnie rzeczy-

wiste — instytucje. Abstrakcyjne zasady równoci, wol-

noci, braterstwa wci pozostaj hasami przewodniemi

demokracji, jednake, poniewa mog one przejawi

si tylko w formie zniesienia starych, a utworzenia

nowych porzdków spoecznych, wic niezbdnym wa-

runkiem zwycistwa demokracji jest, aby politycy prak-

tyczni nakrelili, a nastpnie budowali pewne urzdze-

nia konkretne, dziki którym zasady znalazyby urze-

czywistnienie; dlatego to jest jedn z cech postpu

politycznego, gdy przestaje si mówi tylko o zasadach,

a zaczyna mówi o instytucjach. Niepodlego Polski,

wyraona konkretnie, oznacza wspóistnienie caego

szeregu polskich instytucji pastwowych: prawodaw-

czych, administracyjnych, finansowych etc. Lecz dawniej

o tych odrbnych instytucjach pastwowych, bdcych
uzmysowieniem niepodlegoci, nie mówilimy wcale.

A wobec tego, e poprzednio — nie wspominamy

o innych przyczynach — w partji naszej uywano
jednego i tego samego wyrazu „niepodlego" zarówno

na oznaczenie zasady jak i programu (który

wszdzie i zawsze jest wanie wyliczeniem szeregu

instytucji, jakie partja chce urzeczywistni), wic w po-

gldach znacznej iloci towarzyszy na kwestje progra-

mowe panowa i musia panowa chaos: mieszano

nieustannie spraw zasady ze spraw programu; gdy

Marzenia polityczne. 3
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mówiono o niepodlegoci, nikt nigdy nie wiedzia,

z wyjtkiem moe kilku ludzi, czy mowa o zjedno-

czonej, trójzaborowej Polsce, czy o Polsce, utworzonej

z ziem zaboru rosyjskiego. Skutki tego, niestety, daj
si jeszcze odczuwa dotychczas. Przyjcie dania
konstytuanty, otwierajc bez wtpienia szereg nowych

dylematów, pooyo koniec temu nieustannemu mie-

szaniu dwuch rónych poj: wskazana zostaa naresz-

cie zupenie konkretna instytucja, do której utworzenia

partja miaa dy. Spór o niepodlego nie by roz-

strzygnity, lecz zosta postawiony na waciwym grun-

cie — a to znaczy, e cz drogi najtrudniejsza zo-

staa przebyta. Przyjcie nowego programu wskazywao,

e wewntrz partji dokona si proces zróniczkowania

dwuch kategorji poj: poj z dziedziny zasad poli-

tycznych i — politycznych instytucji. Proces ten do-

kona si jednoczenie i obok przeobraenia zapatry-

wa na granice pastwowoci polskiej.

Byy to zmiany doniosoci pierwszorzdnej. Lecz

nie byy ostatecznemi. Nosiy charakter przejciowy

epoki, w której powstay i stanowiy wstp do zmian

dalszych, bardziej stanowczych, które obecnie s ju
faktem dokonanym. Dawna partja jednolita podzielia

si na dwa kierunki , — na dwie partje zupe-

nie odrbne, których ideologja jest nietylko róna,

lecz pod najpowaniejszemi wzgldami — zupenie

sprzeczna. Jeden kierunek haso pastwowoci polskiej

wyrzuci z programu i zwalcza: z ca dawn ideo-

logja P. P. S. kierunek ten ma jedynie wspóln na-

zw, bdc chwilowo wygodnym nieporozumieniem.

Kierunek drugi, goszcy haso pastwowoci polskiej,

przedstawia dawn ideologj, zróniczkowan i uzu-

penion dorobkiem lat ostatnich. Podczas caego
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okresu rewolucyjnego te dwa kierunki walczyy ze

sob wewntrz partji, nadajc jej ruchom niepewno,
bdc ródem waha i sprzecznoci w wystpieniach

na zewntrz. Dzi te dwa sprzeczne kierunki roz-
czyy si ostatecznie.

3*



II.

Zagadnienia Konstytuanty.

Haso Konstytuanty w Warszawie byo programem

kompromisowym i jako takie podlegao, jakemy to

ju zaznaczyli, wyjanieniom najrozmaitszym, sprzecz-

nym nieraz pomidzy sob. Jedni, powoujc si na

nowe haso, dowodzili, e nasze stanowisko niepod-

legociowe nie ulego zmianie, inni — e niepodleg-o zostaa z programu wyrzucona. Chaos, panujcy

uprzednio, podtrzymywany podobnemi wyjanieniami

i brakiem wszelkich rzeczowych wypowiedze si i dys-

kusji, rozprasza si powoli i z trudnoci; stary spór

trwa w dalszym cigu, trwa dotychczas, lecz z obo-

ków przeniós si na ziemi: coraz wicej mówimy
o instytucjach, coraz mniej o zasadach ogólnych. Haso
Konstytuanty, jako danie pewnej realnej instytucji,

kwestji samej zasady politycznej nie przesdzao,

tak samo jak tego nie przesdza np. danie demo-

kratycznego sejmu dla Galicji. Natomiast rozstrzygno

odrazu i zasadniczo i praktycznie kwestj niepodlego-

ci jako programu dla zaboru rosyjskiego: równorzdna

do petersburskiej Konstytuanta warszawska, bdc,
z punktu widzenia prawa konstytucyjnego, wcieleniem

wszechmocy politycznej (suwerenitetu), jest uzmyso-

wieniem niepodlegoci, tak samo jak konstytuanta

francuska bya, lub ewentualna petersburska bdzie.
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uzmysowieniem wszechmocy i niepodlegoci dla

Francji i Rosji. Wic haso Konstytuanty nie naruszyo

niepodlegoci jako programu — ono j tylko ogra-

niczyo do dziesiciu gubernji Królestwa Polskiego.

Poniewa z natury rzeczy Konstytuanta nie jest

instytucj sta, lecz czasow, powoan do ustanowie-

nia praw zasadniczych i zorganizowania staych insty-

tucji prawno-politycznych, poczym sama zawiesza swe

funkcje, ustpujc miejsca instytucjom zwykym; po-

niewa dalej Konstytuanta nasza bdzie musiaa okre-

li, pomidzy wielu innemi rzeczami, dalszy trway

stosunek Królestwa do Rosji i tak czy inaczej wybrn
z dylematu niepodlegoci w granicach dziesiciu gu-

bernji, jakimy jej narzucili — wic zaatwienie sprawy

programu w tej wanie formie nie byo rozstrzygni-

ciem ostatecznym, lecz czasowym — a do zwoania

Konstytuanty — i nie przesdzao bynajmniej z góry

stanowiska, jakie partja zajaby w chwili, gdy stosu-

nek Królestwa do Rosji, jako sprawa dnia, wszedby
pod obrady decydujce. Takie postawienie sprawy ma
pewne strony dodatnie, miao ich jeszcze wicej wów-
czas, gdy zdawa si mogo, e carat runie lada dzie,

gdy uwalniao od szczegóowej analizy stosunku si

Polski do Rosji, jaki wytworzyby si w chwili zwy-

cistwa rewolucji. Wówczas, gdy sytuacja polityczna

zmieniaa si z zawrotn szybkoci, a wzajemny sto-

sunek si rzdu i rewolucji, inny niemal co godzin,

wag sw przytacza wszystkie inne sprawy — a wic
take i spraw stosunków polsko-rosyjskich — nadajc
im znaczenie drugorzdne — wówczas bardziej szcze-

góowe okrelanie podanego dla rewolucji wzajem-

nego stosunku dwuch krajów mogo wydawa si nie-

wczesnym: rewolucja, aby móc cokolwiek w tej sferze

okrela, musiaa wprzód zwyciy. I dlatego wobec
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potrzeb walki bezporedniej wszelkie zagadnienia co

do urzdze przyszych zeszy na plan drugi. Jednake,

gdyby wypadki poszy inn drog, gdyby partje rewo-

lucyjne zamiast poraki odniosy tryumf, a Konsty-

tuanta staa si ciaem i pocza radzi i rzdzi —
jakie, pytamy, partja zajaby stanowisko w najwaniej-

szej ze spraw: w sprawie okrelenia stosunku do Rosji?

Czy posiadaaby platform jasn i wyran, tworzc
z jej przedstawicieli, zasiadajcych w Konstytuancie,

stronnictwo silne nietylko liczb, lecz wiadomoci
swych celów i jednolitoci wystpie? Niestety, z go-

towemi planami stosunku do Rosji przyszliby Post-

powi demokraci i Narodowi demokraci, przyszyby

partje buruazyjne i esdecy, lecz P. P. S. by nie

przysza: jej przedstawiciele na swoich zebraniach ob-

mylaliby dopiero nietylko paragrafy, lecz i same pod-

stawy stosunku, sprzeczaliby si, która z zasad poli-

tycznych jest wicej socjalistyczna... I staoby si to,

co sta-by si musiao, co w takich warunkach zawsze

sta si musi: najsilniejsze stronnictwo w kraju i w Kon-

stytuancie — bo wanie P. P. S. w razie zwyciskiego

zakoczenia rewolucji 1905 roku byaby takim stron-

nictwem — zamiast decydowa i rzdzi, zamiast sta-

ra si cho czciowo urzeczywistni w polityce za-

sad dyktatury proletarjatu, rozbioby si na frakcje,

z których kada, bdc do opanowania Konstytuanty

za sab, albo wiodaby ywot bez politycznego jutra,

albo gosowaaby za projektami innych partji: P. P. S.

jako stronnictwo okazaaby si niezdoln do utrzyma-

nia wadzy, i ster wypadków przeszedby w inne rce.

Chwila taka byaby najwiksz klsk socjalizmu

i najwyszym tryumfem buruazji. I jeli Konstytuanty

nie byo, jeli w tych gmachach, które syszay hymn
rewolucji, dzi rozbijaj si szpiegi z ochrany, jeli
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udziaem najlepszych towarzyszy nie rada, a stryczek

i kula, to mamy przynajmniej pociech, e klsk za-

da nam rzd, a nie wasna nasza niezgoda, e cho
los nie oszczdzi nam rozamu na frakcje, to rozam

ten nie jest dowodem niezdolnoci socjalizmu do prze-

wodzenia w polityce.

Gorzka to pociecha! Jeli j jednak mamy, to dla-

tego, e nie miay sposobnoci przejawi si strony

ujemne odsunicia a do ostatniego momentu sprawy

zdecydowania podstaw stosunków polsko-rosyjskich.

Jeli takie kunktatorstwo wyjtkowo nie okazao si

szkodliwym, nie nasza w tym zasuga. Sam fakt, e
prawdopodobiestwo gronych skutków istniao, do-

wodzi, e taktyka zwlekania bya z, i e nie mamy
prawa dopuszcza do wytworzenia si takiej sytuacji

po raz drugi. I dlatego jest niezbdnie potrzebne wy-

pracowanie nietylko ogólnych zasad, lecz pewnych norm

konkretnych, w jakich, z naszego punktu widzenia,

powinno przejawia si ycie polityczne naszego kraju

i jego stosunek do Rosji. Miny ju te dobre czasy,

kiedy socjalici zadawalali si jedynie krytyk ustroju

obecnego i reform przedkadanych przez inne stron-

nictwa. W dzisiejszych czasach, o ile s do rozwiza-

nia pewne sprawy konkretne, socjalici musz wypra-

cowywa swoje sposoby rozwizania, lepsze i ywot-
niejsze od sposobów cudzych, gdy socjalizm tylko

wówczas zwyciy w konkurencyjnej walce o byt, gdy

w konkursie ycia zwyci instytucje, przez socjali-

stów proponowane. Inaczej mówic, nie powinnimy
ogranicza si do krytyki rónych zrodzonych ostat-

niemi czasy projektów organizacji politycznej Królestwa,

lecz winnimy przedstawi swój wasny.
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Dla uatwienia tego zadania musimy przedewszyst-

kim zrobi niewielk wycieczk w dziedzin prawa

pastwowego, gdy pewne pojcia, których nastpnie

uywa bdziemy, s tam opracowane wyranie, roz-

klasyfikowane i ujte w terminy o znaczeniu okrelo-

nym. Wprowadzenie terminów takich i caego balastu,

z niemi zwizanego, bynajmniej nie gwarantuje samo

przez si, e wypracowany projekt odpowiada bdzie

swemu celowi — zaspokojeniu potrzeb klasy pracuj-

cej, ani te, e wogóle stanowi bdzie organizacj,

zdoln do funkcjonowania naleytego. Jednake i nam
i wszystkim zainteresowanym daje pewn podstaw
objektywn do gatunkowej i porównawczej oceny.

Jeli oficjalna organizacja polityczna danego kraju,

uznana jako posiadajca wadz najwysz, czerpie sw
moc jedynie z siebie samej, czyni wszystko, co jej

organ wykonawczy uzna za waciwe, jeli adnej sankcji

prawnej poza sob nie posiada — organizacja taka

nazywa si pastwem; pastwo tworzy prawa dla swych

czonków, lecz samo stoi poza prawem; przywileje

pastwa jako takiego, nie bdc nadane, nie mog by
prawnie przez kogokolwiek odjte lub zmienione —
chyba przez to samo pastwo; swoje przywileje, a co

za tym idzie — kompetencje prawne, pastwo okrela

samodzielnie. — Wynikiem takich atrybucji pastwa
jest, e wszelki stosunek pomidzy dwoma pastwami
i ustanowienie kompetencji kadej ze stron, wypywa
zawsze z obustronnej zgody, i równie zgoda obu

stron potrzebna jest do wszelkich zmian stosunku istnie-

jcego. Dwa kraje, stale wspóyjce na zasadzie pew-

nej umowy, bd pastwami nietylko wówczas, gdy

wzgldem pastw trzecich zachowuj zupen swobo-

d dziaania poza obrbem wyszczególnionych w umo-

wie spraw wspólnych, lecz take, gdy kade poza dzie-
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dzin umowy wychodzce postanowienie jednej ze stron

obowizuje drug wówczas jedynie, gdy ona zgadza

si na to.

Rónic podstawow pomidzy pastwem a orga-

nizacj polityczn samorzdn, bez wzgldu na to, czy

bdzie ni gmina, czy prowincja, stanowi posiadanie

przez pastwo monoci i prawa czynienia wszystkiego,

co ono uzna za stosowne, gdy tymczasem organizacje

samorzdne wadzy takiej nie posiadaj; rónica polega

nie na tym, e samorzdne ciao nie moe o niczym

rozstrzyga kategorycznie i ostatecznie — bo gminy

i zarzdy prowincji codzie rozstrzygaj szereg spraw

kategorycznie i ostatecznie — lecz e pastwo czerpie

sw wadz samo ze siebie, a organizacje sam.orzdne

—

z poza siebie, od pastwa. Wadza cia samorzdu lo-

kalnego jest im delegowana przez pastwo; a choby
nawet bya suszn teorja, uwaajca, e np. w Anglji

instytucje samorzdu lokalnego historycznie poprzedziy

wadz centraln, i e ta ostatnia jest niejako wyni-

kiem ogarnicia przez pastwo funkcji, sprawowanych

dawniej przez instytucje lokalne — nie zmieniaoby

to wcale susznoci okrelenia powyszego, albowiem

dzi pastwo posiada mono potencjaln cofnicia,

wzgldnie zmiany charakteru lub zakresu wadzy cia

lokalnych. Z tego stanowiska rozpatrywana wadza
organizacji samorzdu moe by uwaana za wypy-
wajc ze zrzeczenia si przez pastwo niektórych jego

praw i przywilejów. Kompetencje cia samorzdu s
tedy pochodne, zalene od pastwa, i co najwa-

niejsza, jako przez jedn tylko ze stron zainteresowa-

nych okrelone i nadane, przez t jedn stron —
przez pastwo, mog by zmienione lub odebrane.

Jednostronno w okrelaniu kompetencji i wzajem-

nego stosunku — oto cecha okrelajca i decydujca
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tym, czy rozpatrywany w danym poszczególnym wy-

padku stosunek pomidzy dwoma krajami jest czy nie

jest stosunkiem pomidzy pastwem a prowincj. O ile

mamy dane do rozwizania zadanie: wiadomy stosunek

dwuch krajów, okreli, czy mamy do czynienia z dwoma
pastwami, czy z pastwem i organizacj samorzdn
lokaln — znajdujemy odpowied drog ustalenia cech

odpowiednich. Jest to zadanie tego samego charakteru

metodologicznego, jakie na kadym kroku spotykamy

w badaniach przyrodniczych: wiadome cechy danych

typów, ustali, do jakiego naley badany egzemplarz.

1 tutaj jak zawsze, przed przystpieniem do rozwiza-

nia, naley przypomnie pewne zastrzeenia. Kada
ga nauki posiada swoje typy: gatunki, rodzaje etc,

lecz typ jako taki w naturze nie istnieje: istniej tylko

mniej lub wicej typowe okazy gatunkowe. Typ czy-

sty — to abstrakcja umysu ludzkiego, stojca bliej

lub dalej rzeczywistoci, abstrakcja niezbdna jako

czynnik klasyfikacyjny, umoliwiajcy ekonomj my-

low. — Okazy, spotykane w yciu prawdziwym,

w yciu zmiennym, penym ruchu i stawa si,

zaliczamy do tego lub owego typu, w miar ilo-

ciowej i jakociowej przewagi cech, bdcych nie-

odczn wasnoci pewnej naszej abstrakcji, a czasem

kwalifikujemy badany okaz jako nalecy do typu po-

redniego. Im bardziej zoon staje si dziedzina ba-

da, tym trudniejsza klasyfikacja i tym czciej „typy

porednie" przewaaj nad gatunkowemi. A gdy wresz-

cie dochodzimy do dziedziny tak skomplikowanej, jak

organizacje polityczne, wówczas nawet najbardziej ty-

powe z poród nich posiadaj róne, niezgodne z czy-

stoci typu, braki i dodatki. Dlatego to wanie w sfe-

rze nauk spoecznych klasyfikacja jest tak trudna i nie-

raz chwiejna. Dlatego te, gdy nastpnie bdziemy
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rozwizywali swoje zadania i klasyfikowali konkretne

organizacje polityczne na zasadzie cechy charaktery-

stycznej — klasyfikacja nie bdzie ani bezporednia

ani bez zastrzee.

Wszelkie istniejce lub przypuszczalne organizacje

polityczne rónych krajów daj si zaliczy do jednego

z dwuch typów: jedne, w których cechy pastwowoci
s wycznemi lub dominujcemi — te nazywamy pa-
stwami; inne, w których znajdujemy wyczne lub prze-

waajce cechy organizacji samorzdu pochodnego —
krajami samorzdnemi (autonomicznemi), nie posiada-

jcemi autonomji politycznej zupenej. Te ostatnie znów

ze swej strony dziel si na typy: krajów samorzdnych

waciwych, posiadajcych mono i inicjatyw pra-

wodawstwa (prowincja autonomiczna, autonomja pro-

wincjonalna) oraz — prowincji wycznie o samorz-

dzie administracyjnym. Finlandja np., nie posiadajc

wszystkich kompetencji pastwa, posiada ich tak wiele

i tak szeroki zakres funkcji prawno-pastwowych, i
naley do typu pastwowego; mówimy o niej, e po-

siada autonomj zupen. Samorzd krajów koronnych

Austrji przedstawia autonomj prowincjonaln. Lecz

rzeczywisto stawia nas czsto wobec takich zagadek,

jakie postawia specjalistom w dziedzinie prawa pa-
stwowego, po utworzeniu si dzisiejszego cesarstwa

niemieckiego: przez dugi czas nie mogli zdecydowa
si, do jakiej z uznanych kategorji zwizków zaliczy

zwizek nowopowstay; istniej organizacje polityczne,

dla których trzeba byo stworzy dziwne nazwy, np.

pastwa autonomicznego (Bulgarja). Lecz na ogó bio

rc, podzia na dwa typy: pastw i krajów o samo
rzdzie pochodnym (nie pastw) — daje si zawsze prze-

prowadzi.
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Spróbujmy teraz okreli, do jakiego typu nale
organizacje polityczne, projektowane dla Królestwa,

a przedstawiane, pierwsza — przez Koo Polskie w Du-

mie, druga, nie wniesiona co prawda w Dumie, lecz

cieszca si uznaniem w sferach postpowych — pro-

jektowana przez Zwizek Postpowo-Demokratyczny.

Rozpatrzymy obydwa projekty po kolei.

Projekt Koa, o ile zostaby przez Dum uchwalony,

bdc wynikiem nie umowy pomidzy Królestwem

a Rosj, lecz jednostronnym aktem ze strony Rosji,

rozstrzygnby tym samym, e tylko jedna strona,

Rosja, bdzie tu pastwem, a druga, Królestwo — sa-

morzdn prowincj; ...tak monaby twierdzi, opie-

rajc si na tym, e projekt zosta wniesiony przed

ciao prawodawcze, bdce oficjaln reprezentacj jed-

nej tylko strony — pastwa rosyjskiego. Twierdzenie

takie byoby jednak pobiene i wartoci wtpliwej.

Zapewne, wtpliwoci nie ulega, e akt wydany byby
tylko jednostronnym. Lecz s przecie postanowienia

jednostronne, ustanawiajce, e na przyszo stosunek

bdzie stosunkiem dwuch stron równorzdnych: istnieje

np. szereg postanowie Napoleona, orzekajcych, e
takie a takie ziemie bd pastwami. A wic jedno-

stronno aktu, ustanawiajcego now organizacj po-

lityczn, sama przez si nie dowodzi, e ustanowiona

organizacja nie posiada cech pastwowoci. Chcc tego

dowie, naley wnikn w sam istot ustanawianych

kompetencji i na ich podstawie wykaza, e propono-

wany stosunek jest jednostronny. Dopiero w ten spo-

sób przeprowadzona analiza da wynik decydujcy. —
Otó projekt Koa wymaga dla Królestwa ustanowie-

nia caego szeregu instytucji politycznych: a wic
przedewszystkim sejmu, osobnego skarbu i budetu,
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osobnego zarzdu krajem z namiestnikiem na czele,

osobnych instytucji sdowych wraz z senatem
;

jeli

wemiemy pod uwag, e szereg spraw, jak zagra-

niczne, obrony, ce i niektóre inne, s wyczone z pod

kompetencji sejmu, to widzimy, e chocia wprowa-

dzenie w ycie projektu autonomji usunoby z Kró-

lestwa caa biurokracj rosyjsk i dao nam nietylko

polskie szkoy, sdy i urzdy, lecz nawet polskie cyr-

kuy i polsk policj — jednake, poniewa to wszystko

byoby nadane przez Dum, Królestwo pozostawaoby

nadal i formalnie i faktycznie tylko czci pastwa
rosyjskiego. Jest jednak w projekcie jeden paragraf

(pomijamy tu negatywny charakter okrelenia kompe-

tencji sejmu), mogcy nasun niejakie wtpliwoci
i nadajcy przyszemu Królestwu cechy pastwowoci:
jest to mianowicie artyku 23, ustanawiajcy, e adne
zmiany w ustawie autonomicznej bez uchway sejmu

wprowadzone by nie mog. Artyku ten, ustanawiajc

zasad zgody obustronnej, rzeczywicie moe robi

wraenie, i mamy tu do czynienia z czym wicej,

ni ze zwykym samorzdem... bodaj z czym pored-

nim pomidzy prowincj samorzdn a posiadajc
zupen autonomj polityczn.

Artyku wzmiankowany nie jest jednake jedynym,

ustanawiajcym kompetencje Królestwa, lecz jednym

z caego szeregu w tym zakresie; to te tylko w zwizku
z innemi artykuami musi by rozpatrywany i waony.
Otó projekt wymaga, aby zachowana bya normalna

reprezentacja Królestwa w Dumie; — to znaczy, e
wszelki konflikt, mogcy zaj w sprawie zmiany ustawy

autonomicznej, musiaby z koniecznoci mie miejsce

przedewszystkim w Dumie, pomidzy Polakami a wik-
szoci. Mówi o zerwaniu cisego zwizku pastwo-
wego monaby wówczas dopiero, gdyby Polacy wyszli
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z Dumy. Dopóki-by nie wyszli — zwizek pastwowy
istnieje. O ile za na zasadzie tego faktu zwizek
istnieje, to go aden paragraf pisany nie narusza —
co najwyej stwarza faszywe pozory naruszenia. To
jeden dowód, obalajcy iluzj, jakoby projekt Koa
przekracza zwyke granice samorzdu. Lecz nie brak

innyci. Projekt Koa, nawet przyjty przez Dum, Rad
pastwa, potwierdzony przez cara, czym byby? —
prawem zwykym. Tymczasem, o ile rzeczywicie istnieje

zwizek, oparty na zasadzie dwustronnoci — to zaw-

sze w formie aktu, majcego wyszy, konstytucyjny

charakter, t. j. w dzisiejszej Rosji, musiaby mie cechy

prawa zasadniczego. A o daniu Koa wczenia przy-

wileju autonomji Królestwa w poczet praw zasadniczych

nikt nigdy nie sysza.

Tak wic ustalilimy, e projekt, wypracowany przez

Koo, naley odnie do kategorji organizacji samo-

rzdnych (pochodnych, nie pastwowych). Jednake

dojcie do tego rezultatu wymagao analizy, do której

znów potrzebne byy pewne dane, a bez tej pomocy

typ polityczny, do którego naley zaliczy propono-

wan organizacj, nie daje si ustali odrazu, bezpo-

rednio. Jak widzielimy, istniej w projekcie artykuy,

m.ogce na pierwszy rzut oka naprowadza na wniosek

przeciwny. Ma to swoj dobr stron dla nieoficjalnych

cho faktycznych ojców projektu — oficjalnej Narodo-

wej Demokracji. W Petersburgu, we wszystkich wy-

stpieniach w prasie, w kraju i poza krajem, jej przed-

stawiciele woaj, e stoj na gruncie pastwowoci
rosyjskiej, e wzmocnienie siy pastwa jest ich zasad

przewodni, a gdy kto wtpi — powouj si na swe

gosowanie za daniem rzdowi rekruta, a przedewszyst-

kim, i zupenie susznie — na swój projekt autono-

mji. Gdy za ich kto na cztery oczy przycinie, robic
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zarzut, e goszeniem takich ideaów niszcz wiado-

mo narodow — odpowiadaj, e to si tak tylko

dla Petersburga mówi, a w gruncie rzeczy oni stoj

jak dawniej na stanowisku nie rosyjskiej, lecz polskiej

pastwowoci; a jako na dowód powouj si — na

swój projekt autonomji, artyku 23... I interpelujcy

odejdzie, peen podziwu dla planu, który, pod pozo-

rem wzmocnienia rosyjskiej, niesie w swym onie pa-
stwowo polsk.

Projekt autonomji Królestwa, wypracowany przez

Zwizek postpowo-demokratyczny, ma zakres szerszy,

ni projekt Koa, gdy, wyczajc sprawy polityki za-

granicznej, obrony, pocztowe i cowe z pod kompe-

tencji Sejmu warszawskiego, poddaje wadzy jego nie-

które sprawy, wykluczone przez projekt Koa. Poza

tym jest on daleko wicej demokratyczny, gdy roz-

szerza prawo wyborcze i na kobiety, wprowadza sze-

reg instytucji lokalnych, wychodzcych z wyborów

powszechnych, bezpatne i obowizkowe nauczanie ele-

mentarne, krajowe ubezpieczenie emerytur dla robot-

ników, przyrzeka reprezentacj mniejszociom narodo-

wym. Projekt Koa, przewidujc, e wszystkie uchway
Sejmu winny by zatwierdzone przez panujcego, mówi
tym samym, e uchway nie zatwierdzone bd nie-

wane; podug projektu Postpowej demokracji uchwaa,

przez panujcego nie zatwierdzona, lecz przez Sejm

po raz drugi przyjta, staje si prawem. Reprezentacj

Królestwa w Dumie projekt utrzymuje, zmienia j jed-

nake w ten sposób, e posów petersburskich wybiera

nie ludno bezporednio, lecz Sejm wyznacza ze swego
grona; wytworzyaby si wic „delegacja" polska w Du-
mie. Urzdzenie podobne znajdujemy w stosunku Chor-

wacji do Wgier; tam jednak owa delegacja jest istotn.
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ma charakter prawny delegacji Sejmu chorwackiego,

gdy tymczasem dla Królestwa — jak objaniali twórcy

projektu — byaby nie delegacj istotn, lecz poprostu

form reprezentacji, wygodn ze wzgldu na potrzeb
jednolitej polityki polskiej w Sejmie i Dumie; Sejm

byby lu nie ciaem reprezentowanym, lecz jedynie

ciaem wyborczym, ludno — prawyborczym. A wic,
pod wzgldem typu politycznego, do jakiego naley
organizacja proponowana przez Postpow demokra-

cj — przedstawia ona ten sam, co projekt Koa: or-

ganizacj samorzdu pochodnego.

Królestwo, zorganizowane podug jednego lub dru-

giego projektu, byoby pod wzgldem kompetencji po-

litycznych czym wicej, ni dzisiejsza Galicja lub któ-

rykolwiek z krajów koronnych Austrji, lecz czym mniej,

ni Finlandja. O niektórych daniach Koa, pozornie

niewspómiernych z konstytucyjn podstaw projektu,

mówilimy ju szerzej; o niezupenie licujcym z kon-

stytucyjn zasad projektu systemie „delegacji" wspo-

mnielimy tylko. Motywy, jakie skoniy autorów do

wplecenia w czarno-bia tkanin obu planów auto-

nomji tego odcinajcego si pasma trójbarwnego —
s a nadto widoczne. Ogólnego charakteru roboty

ten secesyjny wyskok nie zmienia: ze stanowiska kon-

strukcji prawnej, ze wzgldu na konsekwentne rozwi-

nicie zasady politycznej i przystosowanie si do wa-

runków dzi istniejcych, robota jest bez zarzutu:

o adnej równorzdnoci Królestwa z Rosj, o siganiu

autonomicznego Królestwa po laury zwierzchnictwa

niema mowy. Lecz to, co jest lojalne de jur, nie by-

oby takim de facto. Paragrafy ustawy politycznej nie

okrelaj jeszcze ycia politycznego: realny charakter

instytucji, wytworzonych przez proponowane normy

prawne, byby taki, e w przyszoci, w razie nawet
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wzgldnie niewielkiej zmiany stosunku si na nasz
korzy, egzystujce instytucje potrzebowayby tylko

cokolwiek intensywniej dziaa, a wówczas ta nie-

znaczna zmiana rzeczowa momentalnie spowodowaaby
kardynaln zmian faktycznego stosunku politycznego:

pseudo-delegacja zamieniaby si w delegacj praw-

dziw.

Dopuszczenie w obu projektach takich urzdze,
które gdzieindziej reprezentuj inn zasad poli-

tyczn, ni stanowica teoretyczn podstaw auto-

nomicznych projektów, dowodzi, e prawnicy, ukada-

jcy projekty, w polityce równie prawnikami pozostali,

spodziewajc si spotka w obozie rosyjskim nie ludzi

praktyki, lecz teoretyków prawa, dla których wykazanie

istnienia pewnej zasady stanowi wszystko. Tych praw-

ników przeraay tylko definicje, tylko sowa, i przed

sowami si cofali. Logika prawa zasaniaa im logik

ycia. Byli rewolucyjni co do treci, a pragnli by
lojalni wzgldem formy. Jako poddani pastwa rosyj-

skiego, s za trzewi, aby chcie zrywa z pastwem.
Jako Polacy s zanadto marzycielami, aby wyrzec si
marze na przyszo.
W rezultacie jedni w imi polskoci gosili walk

z rewolucj, drudzy w imi polskoci rewolucj popie-

rali. I jednych i drugich wczoraj zwalczaa rewolucja,

dzi zwalcza reakcja rzdowa. Wreszcie znaleli si
w pozycji, z której pragnliby si co prdzej wydosta.

Jak si jednak wydosta — nie wiedz — i to stanowi

tragiedj ich ycia.

Dotychczas rozpatrywalimy obydwa projekty auto-

nomji Królestwa ze stanowiska teorji prawa pastwo-
wego: chodzio nam wicej o stron formaln, ni
o ich rzeczywist warto uytkow. Obecnie zajmiemy

Marzenia polityczne. 4
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si rozpatrzeniem proponowanej organizacji politycznej

z punktu widzenia interesów pewnej klasy spoecznej,

przyczym ograniczymy si tylko do kilku punktów

najwaniejszych.

W interesie proletarjatu ley jak najwiksza demo-

kratyzacja wszelkich instytucji; pod tym wzgldem
projekt Postpowej demokracji, cho stoi znacznie wy-

ej od projektu Koa, pozostawia jednake duo do

yczenia. I w jednym projekcie i w drugim nie jest

okrelony zwizek, majcy zachodzi pomidzy wadz
prawodawcz — Sejmem, a wadz wykonawcz — za-

rzdem kraju. Tymczasem, aby istniaa harmonja po-

midzy czynami administracji a postanowieniami Sejmu,

aby prawa przez Sejm wydane byy wypeniane nie-

tylko zgodnie z liter, lecz i z duchem praw wyda-

wanych, niezbdne jest ustanowienie zwizku jak naj-

cilejszego: obie wadze, prawodawcza i wykonawcza,

powinny by ze sob poczone. Jakim sposobem taki

zwizek moe by zabezpieczony?

Pod tym wzgldem daje nam dostateczne wska-

zówki praktyka innych krajów. Stosunek pomidzy
rzdem danego kraju a ciaem wybieralnym prawo-

dawczym opiera si albo na utrzymaniu cisego po-

dziau obu wadz — prawodawczej i wykonawczej, albo

te na faktycznym zjednoczeniu obu tych wadz w r-

kach przedstawicieli ludnoci. Ten drugi system na-

zywa si parlamentaryzmem. Jeli wemiemy np. pa-
stwa Rzeszy niemieckiej lub dzisiejsz Rosj, to w kra-

jach tych ministrowie, stanowicy rzd oficjalny, s
urzdnikami, mianowanemi zupenie niezalenie od

woli ciaa prawodawczego; w jakiej Bawarji, podobnie

jak w Rosji, minister moe nie zgadza si z wikszoci
izby prawodawczej, izba moe odrzuca projekty mini-

sterjalne, protestowa przeciwko temu lub owemu mi-
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nistrowi, ile jej si podoba — a pomimo wszystko

minister pozostaje na swoim miejscu i rzdzi dalej;

kraje, w których istniej podobne zwyczaje, nazywamy
konstytucyjnemi — i nic wicej. Tymczasem w krajach

o parlamentarnym systemie rzdów, ministerjum, nie

majce poparcia prawodawców, musi ustpi miejsca

takiemu, któreby t wikszo posiadao; ministrowie

s mianowani z poród czonków Izby przez gow
pastwa (króla, namiestnika, prezydenta) tylko nomi-

nalnie, faktycznie za s zaleni nie od niego, lecz

od partji, majcej wikszo w Izbie prawodawczej;

ministerjum parlamentarne jest waciwie wydzia-

em wykonawczym Izby prawodawczej. Wskutek

tego, oprócz zwykego w ustroju konstytucyjnym przy-

wileju Izby pocigania ministrów do odpowiedzial-

noci sdowej, istnieje odpowiedzialno polityczna

ministrów przed Izb. Odpowiedzialno polityczna,

bdca cech najwybitniejsz parlamentaryzmu — po-

lega na tym, e ministerjum ustpuje, gdy Izba wy-

raa mu nieufno. atwo zauway, e taki system,

i tylko taki system zapewnia zgodno postpowania

rzdu z wol Izby prawodawczej; to te we wszyst-

kich istotnie demokratycznych krajach — zarówno

w pastwach takich, jak Francja i Anglja, jak i w tak

zwanych autonomicznych kolonjach angielskich — wi-

dzimy parlamentarny system rzdzenia, a tam, gdzie

go niema, demokracja do wprowadzenia jego dy.
Otó projekt Postpowej demokracji, mówic o odpo-

wiedzialnoci czonków zarzdu Królestwa („dyrekto-

rów" — jak ich nazywa zapewne przez pami na

nazwy uyte w . p. Statucie Organicznym), nie za-

strzega, by mianowano ich z poród czonków Sejmu,

a tym samym nie mówi wyranie o ich odpowiedzial-

noci politycznej. Ten sam brak spotykamy i w pro-
4=!:
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jekcie Koa, w którym „minister dla spraw Królestwa",

bdc jednoczenie odpowiedzialny przed Dum, tym

samym nie mógby by politycznie odpowiedzialny

przed Sejmem. I ten brak parlamentarnej odpowiedzial-

noci rzdu krajowego stanowi pierwsz, bardzo po-

wan wad obu projektów.

Nawet przy istnieniu Sejmu, wybieranego przez

powszechne gosowanie, zdarzy si moe, e wydane

zostaje prawo niezgodne z wol ludnoci. Wikszo
sejmowa, bdc np. czysto przypadkow, moe sko-

rzysta z tego i przeprowadzi uchwa, niezgodn

z istotnemi interesami kraju lub z wol wikszoci
wyborców. Dlatego te konieczne jest, aby na danie
pewnej iloci posów — lub wyborców — uchway
Sejmu mogy by poddawane pod powszechne goso-

wanie ludowe i dopiero na zasadzie rezultatu tego

gosowania staway si prawem (jest to tak zwane

prawo referendum). Naodwrót, zdarzy si moe, i
Sejm nie pieszy si z wydaniem jakiego potrzebnego

ludnoci prawa; aby takim zwokom szkodliwym za-

pobiec i zmusi Sejm do zajcia si dan spraw, po-

trzeba, aby wyborcy — podobnie jak sami posowie

lub rzd — mieli mono bezporedniego przedka-

dania Sejmowi projektów praw, i aby te projekty —
o ile bd poparte odpowiedni iloci gosów ludo-

wych — byy przez Sejm obowizkowo rozpatrywane

(jest to t. zw. prawo inicjatywy). W obu projektach auto-

nomji obydwa te prawa s pominite.

Wobec tego, e i jeden i drugi projekt autonomji

Królestwa wycza z pod kompetencji administracji

pewne funkcje, a z pod kompetencji Sejmu pewn
ilo spraw, pozostawiajc je instytucjom ogólno-pa-

stwowym, naley szczególnie liczy si z gwarancjami

zabezpieczajcemi Królestwo od praw lub czynóv/ rzdu.
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które byyby dla nas niepodane. Jedn z takich gwa-

rancji przewidywanych w projekcie Koa jest paragraf 23,

o którym mówilimy ju powyej. Lecz paragraf ten

przedev/szystkim posiadaby warto dopiero wówczas,

gdyby sta si czci praw zasadniczych, nie za tylko

prawem zwykym; poza tym tyczy si on tylko zmiany

samej ustawy autonomicznej, nie za praw lub rozpo-

rzdze w dziedzinie przez ustaw wyczonej. Pod

tym wzgldem oba projekty nie daj nawet jako takich

gwarancji prawnych lub politycznych, bo wpywu po-

sów polskich w Dumie petersburskiej nie mona uwa-

a za dostateczny. Tymczasem gwarancje — jest to

kwestja wagi pierwszorzdnej, z któr musi liczy si
kady, kto nie chce cign na siebie zarzutu, i
stwarza sytuacj, umoliwiajc naruszanie jednej z pod-

stawowych zasad demokratycznych — szanowanie inte-

resów mniejszoci przez innoplemienn wikszo. Je-

dynym sposobem naleytego zaatwienia sprawy jest

tu nadanie Sejmowi warszawskiemu prawa przyjmo-

wania lub nieprzyjmowania uchwa centralnej instytucji

prawodawczej. Przywilej taki maj wszystkie kraje,

w których demokracja polityczna jest naprawd urze-

czywistniona, jak np. Kanada, gdzie Izby prawodawcze

pojedynczych stanów maj prawo znosi uchway par-

lamentu centralnego. I ustanowienie takiego wanie
stosunku pomidzy ewentualnym Sejmem Królestwa

a jakim parlamentem centralnym jest jedynym demo-

kratycznym wyjciem.

Co si tyczy spraw obrony kraju i suby wojsko-

wej, to projekt Koa o adnych zmianach nie wspo-

mina; natomiast Postpowi demokraci daj, aby oby-

watele Królestwa odbywali sub w granicach Kró-

lestwa; — to wszystko: caa organizacja armji, cay
dzisiejszy system wojskowy, sprawiajcy, e armja jest
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kast odcit od wpywów spoeczestwa i w kadej

ciwili moe by przeciw spoeczestwu uyt — po-

zostaje po dawnemu. Dla tyci demokratów armja po-

zostaje nadal witoci, której „cywilowi" tkn nie

wolno. Tymczasem dla kadego, kto umie patrze na

warunki postpu, jest widoczne, e wszelkie zdobycze

demokratyczne tylko wówczas mog by trwae i na

pewnych oparte podstawach, gdy armja staa w dzi-

siejszej jej formie przestanie istnie i zostanie zast-

piona przez milicj, bo tylko takiej organizacji wola

panujcych nie bdzie moga uy w kadej chwili do

skrpowania woli ogóu. Dlatego to we wszystkich

programach istotnie demokratycznych jest i musi by
wymienione danie milicji i powszechnego uzbroje-

nia ludu.

Przechodzimy wreszcie do spraw polityki ekono-

micznej. Tutaj obydwa projekty zgodnie stanowi, e
Królestwo ma posiada skarb, niezaleny od skarbu

cesarstwa, i uczestniczy we wszystkich wydatkach

ogólno-pastwowych proporcjonalnie do stosunku lud-

noci kraju do ludnoci caego pastwa. Sejm miaby
prawo ustanawia róne podatki z wyjtkiem akcyzy,

granicznych opat cowych i taryf kolejowych, które

to sprawy pozostawayby nadal zalene od centralnych

wadz pastwowych. Przytym projekt Postpowej de-

mokracji zastrzega wyranie, e midzy Cesarstwem

a Królestwem adnej granicy cowej nie bdzie.

Nie ulega wtpliwoci, e istnienie wolnej pod

wzgldem handlowym granicy pomidzy Cesarstwem

a Królestwem byoby dogodne dla interesów wielu

gazi przemysu Królestwa. Czy jednak zachowanie

wolnej granicy przy jednoczesnym oddaniu w rce Pe-

tersburga sprawy ce i taryf kolejowych gwarantowa-

oby nam, e rzd prowadzi bdzie wzgldem Kró-
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lestwa polityk w caym znaczeniu tego sowa wolno-

handlow? Wszak obecnie granicy cowej na Bugu

niema, a pomimo to rzd nakada na produkty surowe,

przyciodzce z zagranicy do Królestwa, specjalnie wy-

sokie ca i ustanawia na kolejach taryfy róniczkowe,

niekorzystne dla towarów polskich, konkurujcych z ro-

syjskiemi. Typowym przykadem jest tutaj zachowanie

si ministerjum finansów wzgldem przemysu bawe-

nianego. Pierwotnie ustanowiono co od baweny ze

wzgldów czysto fiskalnych; nastpnie, gdy ministerjum

przejo si myl rozwinicia rodkowo-azjatyckich

plantacji baweny do tego stopnia, aby one z czasem

mogy zaspokoi cakowite zapotrzebowanie na bawen
w pastwie, co podwyszono — przybrao ono cha-

rakter ca wychowawczego, który ma dotychczas. Na-

stpnie, pod wpywem skarg fabrykantów okrgu mos-

kiewskiego na konkurencj odzi, podwyszono spe-

cjalnie ca na bawen amerykask, przychodzc dla

Królestwa przez komory zachodnie. Najtasz drog
dla baweny, idcej do nas z Liverpoolu, jest droga

via Hamburg i Aleksandrowo; tymczasem przez pe-

wien czas dla fabryk ódzkich wypadao taniej spro-

wadza bawen via morze ródziemne—Odessa, gdy
rónica ce, paconych od tego samego towaru w Ale-

ksandrowie a paconych w Odessie, zgór pokrywaa

zwikszone koszta transportu! Pomimo usilnych stara

przemysowców, polityka cowa pozostaje zasadniczo

wci ta sama i, wobec stale zwikszajcego si wpywu
kapitau rosyjskiego na rzd, bdzie dla Królestwa

coraz mniej przychylna. Otó, oddajc wszystkie sprawy

cowe i taryfowe w rce rzdu centralnego, tym samym
zdawalibymy przemys Królestwa na ask i nieask

kapitalistów rosyjskich, dla których z natury rzeczy

Królestwo jest zawsze gronym i niepodanym kon-
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kurentem. Jedyn, konieczn form samoobrony Kró-

lestwa w sprawach polityki cowej i kolejowej jest nie

„wpyw naszych posów" w Petersburgu — bo tam

zawsze wiksze wpywy bd mieli posowie Rosjanie —
lecz rozszerzenie kompetencji Sejmu na wszystkie

sprawy skarbowoci. O ile to nie nastpioby, grozioby

skarbowi Królestwa niebezpieczestwo, e ca za to-

wary, idce do nas, pacone byyby w Odessie, Rydze,

etc. i cay ten dochód szedby— w kadym razie nie

do Warszawy.

Objcie przez wadze Królestwa caoci spraw finan-

sowych pocignoby prawdopodobnie za sob ustano-

wienie granicy celnej pomidzy Królestwem a Cesar-

stwem. By moe, e reforma ta, przeprowadzona

w warunkach dzi panujcych, oddzielnie, sama w so-

bie, byaby niedogodna nietylko dla tego lub owego
fabrykanta, lecz ola caych gazi przemysu Królestwa.

Lecz jako jedna z licznych reform jednoczesnych, prze-

prowadzona cznie z ustanowieniem oddzielnego skarbu

oraz szeregu innych instytucji prawno-ekonomicznych,

nie moe by rozpatrywana sama przez si, lecz tylko

w zwizku z tym caym szeregiem. Otó nie ulega

wtpliwoci, e chocia — w najgorszym razie — par
dziaów produkcji mogoby t zmian odczu bolenie,

to uzyskanie monoci wpywania na rozwój krajowego

przemysu, obrócenie na potrzeby krajowe miljonów,

pyncych obecnie do Petersburga (w formie chociaby

dochodu z majtków rzdowych), opacioby te cz-
ciowe straty sowicie. Interesów krajowych nie wolno

rozstrzj^ga z punktu widzenia wycznie tkaczy lub

wycznie szewców, tak samo jak nie wolno ich roz-

strzyga wycznie z punktu widzenia obywateli ziem-

skich — naley bra pod uwag interesy caoci —
caoci klas pracujcych. A dla pracujcego ogóu usa-
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modzielnienie finansowe Królestwa byoby potnym
zyskiem. I pamita naley, e czynnikiem decyduj-

cym sprawy stosunków cowych jest równie, jak

i w polityce ogólnej, wzajemny stosunek si. W chwili,

gdy ten stosunek uoyby si dla nas tak przyjanie,

e uzyskalibymy szereg zasadniczych zmian: wasny
Sejm, skarbowo i administracj, to traktat cowy
z Rosj, na gruncie tego samego stosunku si powstay,

w aden sposób nie mógby by dla nas niekorzystny.

Zapatrywania nasze w tej sprawie do daleko od-

biegaj od zasad szkoy wolnego handlu, przyznajemy

to otwarcie. Lecz gdzie i kiedy socjalici poprzysigli

wierno wolnohandlowym zasadom? Zapewne, o ile

rzecz idzie o nakadanie ce na zboe i przedmioty

pierwszej potrzeby, socjalici zawsze s przeciwni ta-

kim com; jeli Marks swego czasu twierdzi, e ro-

botnicy winni popiera polityk wolnohandlow, to

dlatego, e wówczas ta polityka oznaczaa walk z sy-

stemem fiskalnym, opartym na ocleniu niezbdnych

artykuów, i zniesienie ogranicze, krpujcych rozwój

wielkiego przemysu, rozsadzajcego stare formy spo-

eczne: sprawdzianem, decydujcym o zajciu danego

stanowiska, bya tu i jest zawsze zgodno propono-

wanej reformy z szeroko rozumianym interesem klasy

robotniczej, a tym samym, z tendencj ku wyszym
szczeblom rozwoju spoecznego — bynajmniej za nie

zgoda z sam zasad jako tak i wszystkiemi jej kon-

sekwencjami. O ile szczegóowe rozpatrzenie skutków

jakiejkolwiek proponowanej reformy finansowej wyka-

zuje, e ona prób tego sprawdzianu zwycisko wy-

trzymuje, przyjmujemy j, choby bya wcielonym za-

przeczeniem zasady wolnej wymiany. I ostatniemi czasy

rónorodne problematy spoeczne rozstrzygane s przez

praktyk socjalistyczn, coraz czciej wanie w kie-
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runku wprost przeciwnym temu, jaki wskazuje zasada

wolnego handlu. Na czym polega musi wpyw klasy

robotniczej na polityk ekonomiczn swego kraju?

Pomidzy innemi na tym, aby zastosowa w dziedzi-

nie wymiany midzynarodowej te same zasady, jakie

stosuje w dziedzinie wymiany narodowej: popiera

wszystkie towary, wytworzone przez dobrze wynagra-

dzan „zwizkow" prac, bojkotowa te, które nie

nosz na sobie „union label". Gdy w jakimkolwiek

kraju dojdzie do wadzy ministerjum robotnicze, musi

ono broni granic, jak przed zaraz morow, przed

wwozem towarów, wyprodukowanych przez „sweated-

labour": przez le patn, wielogodzinn, wymczon
prac kobiet i dzieci; rynek winien by otwarty tylko

dla towarów, wyprodukowanych w warunkach uzna-

nych przez zwizki zawodowe za dobre; i to mini-

sterjum robotnicze bdzie musiao wznie granic

cow nie dla tego, aby wpyn dodatnio na warunki

pracy kraju wywocego, lecz poniewa inaczej we
wasnym kraju nie bdzie mogo ustanowi obowiz-

kowego minimum pacy, nie rujnujc caych gazi
przemysu i nie pozbawiajc róda zarobku tych sa-

mych robotników, którym pragnie zarobek powikszy.
Albo wemy inny przykad. Zasada wolnego handlu

wymaga dla kadego wolnoci pracy i przesiedlania

si. Tymczasem socjalici, wbrew tej zasadzie, prote-

stowali gorco przeciwko sprowadzeniu Chiczyków
do kopal Transvaalu. Czy protestowali dlatego, e
Chiczyk jest „obcym poddanym"? Bynajmniej: —
dlatego jedynie, e sam, majc niesychanie nizk stop

yciow, obnia stop yciow robotnika Europejczyka.

Gdy w Galicji poczo paru obszarnikom wita po

gowie sprowadzanie kulisów chiskich do robót pol-

nych, socjalici protestowali gorco, i napewno potra-
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filiby, gdyby zasza potrzeba, wznie granic przeciw

niepodanym przybyszom. I wprowadzenie szerszych

reform spoecznych, polegajcych przecie gównie na

podniesieniu stopy yciowej, byoby niemoliwe, gdyby

ludzie, te reformy wprowadzajcy, nie mieli wolnej

rki w ustanawianiu lub otwieraniu granicy handlowej

zarówno, jak w caej dziedzinie polityki ekonomicznej.

Musimy jednak wróci do projektów rozpatrywa-

nych, gdy bardziej szczegóowe rozpatrywanie punk-

tów pojedynczych zadalekoby nas odprowadzio od

gównego wtku myli. Chodzio nam wszak tylko

o rysy gówne. I ju z powyszego krótkiego przegldu

dostatecznie wida sabe strony zarówno projektu Koa
jak i Postpowej demokracji.

Gdyby rewolucja posza drog zwycisk i Kon-

stytuanta warszawska zebraa si istotnie — cae jej

istnienie byoby szukaniem wyjcia z dylematu, w jaki

postawia j wasna egzystencja. Tak czy inaczej za-

gadk wasnego bytu musiaaby rozwiza. Narodowa

demokracja wniosaby, przypumy, swój. Koowy spo-

sób rozwizania zagadki. Postpowa demokracja —
swój. Co zrobiliby, co powinniby zrobi socjalici?

W najgorszym razie, gdyby ju nie sta ich byo
na wypracowanie wasnego projektu, wnieliby do pro-

jektów ju postawionych poprawki, co do swej gównej

istoty zgodne ze stanowiskiem powyej zaznaczonym.

Nie bdziemy tu obstawali ani przy sposobie, w jaki

reformy, ze stanowiska socjalistycznego podane, zo-

stay powyej wyraone, ani tym bardziej roci pre-

tensji do wyczerpania wszystkich braków: chodzi nam
o to, e caoksztat poprawek, przez socjalistów da-
nych, pod adnym pozorem nie mógby by mniejszy,

jeli nie ze wzgldu na interesy polskiej klasy robot-
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niczej, to poprostu ze wzgldu na podstawowe obo-

wizki, jakie socjalici maj wzgldem ogólnych hase
Midzynarodówki. Poprawki tedy pomidzy innemi

musiayby obejmowa: a) ustanowienie gwarancji, za-

pewniajcej parlamentarny charakter rzdu krajowego;

b) prawo inicjatywy i referendum; c) nadanie Sejmowi

mocy kasowania uchwa centralnej instytucji prawo-

dawczej; d) zamian armji staej przez milicj ludow;
e) oddanie pod kompetencj Sejmu spraw komunikacji,

ce, akcyzy, taryf kolejowych. Wyliczamy tu sprawy

najwaniejsze, charakteru politycznego. Pomijamy —
nie jako mniej wane, lecz jako wchodzce w zakres

reform czysto spoecznych, a wic nie decydujce

w czysto-politycznym zagadnieniu, jakie tu rozpatru-

jemy — takie sprawy, jak ustanowienie prawnie obo-

wizujcego minimum pacy roboczej, ubezpieczenia

od braku pracy etc, których podstawy równie winny

by wyraone w samej konstytucji Królestwa.

Poprosimy teraz czytelnika o przypomnienie sobie

tego, co mówilimy o teorji i podstawach podziau

organizacji politycznych na pastwowe oraz — samo-

rzdu pochodnego, i o okrelenie, do jakiego dziau

naley odnie organizacj Królestwa, opart na do-

penionym i przeksztaconym poprawkami socjalistycz-

nemi projekcie Zwizku postpowo-demokratycznego.

Decydujca o typie organizacji cecha obustronnoci

wystpuje tu jako zasada konstytucyjna tak wyranie

i opiera si na tak powanych instytucjach politycz-

nych, e nie moe by wtpliwoci adnej co do praw-

no-politycznego charakteru organizacji: posiada ona

charakter wybitnie pastwowy. Tak zreformowane Kró-

lestwo byoby pastwem.
Tym sposobem niepodlego, którmy, jako ksztat

mglisty i nierealny, wyrzucili do Konstytuanty z po-
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moc wszystkich, majcych nadziej, e uwinie ona

tam bez wyjcia, wraca stamtd w tryumfie, i to wraca

jako istota konkretna, majca wyrane i zupenie okre-

lone ksztaty. Dylemat niepodlegoci w granicach

dziesiciu gubernji Konstytuanta rozwizaa i rozwiza
musiaaby w jeden tylko sposób: pozostawi go nie-

tknitym. Do rzdu dylematów, którym na imi Belgja,

Bulgarja, Serbja, przybyby jeszcze jeden, noszcy

miano: Królestwo Polskie. I jest to jedyne rozwizanie

sprawy, godne rewolucyjnego socjalizmu.



III.

Utopja federacji.

Widzimy teraz wyranie, e pastwo-Królestwo

a pastwo-Polska trójzaborowa — czyli, mówic po-

tocznym jzykiem agitacyjnym, niepodlege Królestwo

a niepodlega Polska — s to dwie rzeczy róne, jak

czyn róny jest od myli, której jest zawsze odtwo-

rzeniem niezupenym, niedoskonaym, czciowym.
Polska trójzaborowa, zjednoczona, to nasz cel osta-

teczny, denie wspólne socjalistów polskich wszyst-

kici trzech zaborów. Królestwo-pastwo, to program

pozytywny zaboru rosyjskiego; tutaj oderwana zasada

polityczna wyraona jest w formie instytucji, i dziki

temu nabiera realnego, yciowego znaczenia. Przed

polityczn zasad mona byo, nie uciekajc od pracy

partyjnej, uciec w dziedzin innej zasady; przed prac
nad wznoszeniem instytucji nie mona uciec nigdzie —
chyba do innego obozu. I dlatego te wyrany pro-

gram pozytywny konieczny jest dla partji równie
z tego wzgldu, e oczyszcza j od wszelkich nalecia-

oci, przyniesionych wysok fal ruchu rewolucyjnego.

Jakkolwiek niezwykym moe wydawa si nowe
haso i nieprawdopodobn myl urzeczywistnienia tego,

co w istocie swej byoby niepodleg rzeczpospolit

demokratyczn w granicach Królestwa, jednake re-

zultat taki jest nieuniknion konsekwencj stosowania
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zasad demokracji socjalnej do wszelkich planów prze-

ksztacenia stosunków dzi istniejcych, konsekwencj

uniwersaln, wypywajc niezbicie ze cisej krytyki,

jak przeprowadzilimy w rozdziale poprzednim, uze-

wntrzniajc si przedewszystkim w programie pra-

wowiernego odamu P. P. S., a nawet — tak jest! —
w niektórych projektach programowych, wychodzcych

z odamu umiarkowanego. Bo czym, w rysach zasad-

niczych, jest antonomja Polski przy zastosowaniu „urz-

dze republikasko-demokratycznych, opartych na za-

sadzie wszechwadztwa ludu" *), jeli nie organizacj

polityczn, której cechy najwaniejsze — jak rzd par-

lamentarny, prawo zawieszania uchwa ciaa central-

nego etc. — wyliczylimy na innym miejscu, a która

jest niczym innym jeno pastwem, demokratycznym,

republikaskim pastwem? Czym, jeli nie pastwem
na obszarze dziesiciu gubernji jest Królestwo, ma-

jce „wasny parlament z peni wadzy prawodawczej

i wasn wadz wykonawcz, od parlamentu tego

zalen i przed nim odpowiedzialn"?**). e taki

program polityczny moe wydawa si czym wyjt-

kowo miaym, odbiegajcym od norm, do których

umys nasz przywyk, e urzeczywistni mógby si

tylko w odmcie kryzysu, amicego istniejce formy

polityczne — nie dowodzi to wcale, aby by zy i abymy
go odrzuca mieli; wszak niemal wszystkie dania
socjalizmu odbiegaj od tego, co ogólnie jest uwaane
za normalne i wykonalne; wic niezwyko i nielicze-

nie si z warunkami dzi istniejcemi same przez si
nie decyduj jeszcze o odrzuceniu pewnego postulatu;

*) „Myl socjalistyczna", nr. 3, projekt programu.

**) Program P. P. S., uchwalony na pierwszym zjedzie Frakcji

Rewolucyjnej.
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aby dowie jego nieuytecznoci, trzeba dowie cze-

go wicej.

Lecz jeli nawet chodzi o szanse prawdopodobie-

stwa, istniejce dla pastwowego usamodzielnienia

Królestwa, nie przedstawiaj si one wcale gorzej od

szans projektów pozornie skromniejszych, przeciwnie

nawet. Wemy taki projekt autonomji, uoony przez

Postpowych demokratów albo projekt Koa. Prze-

cie nikt nie posdzi „najbardziej reakcyjnej partji

w pastwie" o jakie zamiary wrogie caoci Rosji,

a jednak — jakie s szanse jednego lub drugiego pro-

jektu? Zrodzone pod wpywem obejmujcego cae spo-

eczestwo polskie (t. j. i socjalistów) jakiego niewy-

tumaczonego popdu stawiania — jak twierdzono —
realnych, ziszczalnych da, w chwili, gdy co do za-

kresu autonomji „partje nasze, poczynajc od demo-

kracji narodowej i koczc na demokracji spoecznej,

zdaj si nie przedstawia rónic natury zasadniczej" *),

projekty te ustanawiaj szerok autonomj prowincjo-

naln i, ze stanowiska jurydycznego, s pod wzgldem
pastwowoci rosyjskiej najzupeniej lojalne. A jednak,

co powiada o nich rzeczywisto? Poprostu — usuwa

je ad infinitum. Samo Koo polskie, wnoszc swój

projekt w Dumie, nie miao co do tego zudze ad-

nych; leader Koa wyranie mówi, e autonomj mo-

emy otrzyma tylko w razie dokonania si nie zwy-

kej reformy konstytucyjnej, lecz zasadniczego zwrotu

w rozwoju historycznym pastwa. Dopóki istnieje

obecny „ustrój reprezentacyjny" i obowizuj prawa

zasadnicze, projekty autonomji nie maj szans najmniej-

szych. Warunki, sprzyjajce urzeczywistnieniu endeckich

czy pedeckich projektów, znalazyby si wówczas do-

*) „Ekonomista", 1907, t. I, str. 152.
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piero, gdyby przysza — i zwyciya — rewolucja:

wówczas dopiero, w ciwili powstawania nowych form

z chaosu, monaby myle na serjo o wprowadzeniu

w ycie reform autonomicznych. Dzisiejsza chwila po-

prostu kpi sobie ze wszystkich programów zmian po-

litycznych. Realno ich, ta realno, sawiona trzy lata

temu, w imieniu której tyle si robio, tyle si powi-
cao, któr przeciwstawiao si fantazjom i marzeniom,

ta realno okazaa si tylko wytworem wyobrani,

podnieconej burz wypadków. Realnych programów

autonomicznych niema — s tylko autonomiczne utopje.

Lecz utopje polityczne mog odegra pewn role

i na tym polega ich znaczenie. Poniewa zmiana ustroju

politycznego Królestwa zaley od przyszoci, a wic
t przyszo — demokracj polsk i rosyjsk — mu-

simy przekona, e wanie ustrój, przez nas, socja-

listów, proponowany, jest jedynym odpowiednim, e
nasz projekt kwestj stosunków pomidzy Królestwem

a Rosj rozstrzyga, podczas gdy wszelki inny projekt

tylko j dalej gmatwa. I tutaj wanie, w tym procesie

przekonywania, w tej pracy nad dokonywaniem rewo-

lucji w umysach, która zawsze i wszdzie poprzedza

musi rewolucj faktyczn, program utworzenia Króle-

stwa-pastwa ma warto stokro wiksz, ni wszelkie

inne, na przynalenoci do Rosji oparte. Co oznacza

autonomja, oparta na zasadzie Narodowo-postpowo-

socjal-demokratycznej, autonomja, poczona z utrzy-

maniem przedstawicielstwa polskiego w Dumie (przy

zachowaniu dzisiejszego charakteru Dumy jako ciaa

ogólno-rosyjskiego)? Oznacza, e pose Rosjanin nie

bdzie ani wiedzia ani decydowa o wydawaniu caego

szeregu praw dla Królestwa, e poza sfer jego wpy-
wów pozostan niemal wszystkie ustawy karne i cy-

wilne tam obowizujce, wszystkie sprawy szkolnictwa

Marzenia polityczne. 5
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i administracji lokalnej, gdy tymczasem pose Polak

z Królestwa bdzie kontrolowa — a w niektórych wy-

padkach, jak to wykazaa praktyka pierwszej i drugiej

Dumy — i decydowa o kadej ustawie obowizujcej

w Rosji, o kadej szkole w gubernjach centralnych,

kadej oranerji czy pralni, majcej upikszy uni-

wersytet moskiewski lub tomski. Oznaczaoby to, jed-

nym sowem, wyczenie caego szeregu spraw polskich

z pod kompetencji posów Rosjan, z pozostawieniem

analogicznych spraw czysto rosyjskich w kompetencji

posów Polaków. Byoby to — czym kto chce, lecz

nie równouprawnieniem jednej narodowoci z drug.

1 maj zupen racj padziernikowcy, twierdzcy, e
w takich warunkach Polacy byliby bardziej uprzywile-

jowani, ni Rosjanie. Chcc prawa zrówna, trzebaby

podobny samorzd nada i prowincjom czysto-rosyjskim

i wszelkim innym, jednym sowem stworzy z Rosji

co na obraz i podobiestwo Austrji. A czy reforma

tego ostatniego rodzaju jest tak bardzo prawdopodobna,

czy inne kraje Rosji dojrzay do niej w tym stopniu

jak Królestwo? Czy taka wanie reorganizacja caego

imperjum ma wicej szans wejcia w ycie ni uzy-

skanie przez Królestwo pastwowoci odrbnej? co,

pomidzy innemi, znaczyoby równie — zupene wy-

cofanie si posów polskich z Dumy?
Ten sam cel — utworzenie samorzdnych prowincji

na caym terytorjum Rosji, mógby zosta osignity

za pomoc pizetworzenia Rosji w federacj oddzielnych

krajów. Przetworzenie Rosji w pastwo federacyjne —
to program, wyznawany ongi przez efemeryczn P. P.

S. Proletarjat, nastpnie, chwilowo, przez frakcj umiar-

kowan P. P. S.
;

poza tym — ostatnio goszony —
w stosunku do Królestwa — w ksice „Autonomja

Królestwa (1815— 1832)". Program ten jest wyrazem
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przekonania, uzyskanie dla Królestwa autonomji

wedug .wspólnej recepty rónych naszych demokracji

jest nieziszczalne — i na tym koczy si jego zna-

czenie. Lecz czy taka reforma atwiejsza jest do osig-

nicia, ni wydzielenie Królestwa z pastwowego orga-

nizmu Rosji? Zwolennicy federacji powinniby najprzód

odpowiedzie twierdzco na to pytanie. A gdyby nawet

odpowiedzieli twierdzco, w takim razie — powinni

swój program odrzuci. Albowiem, cho haso federacji

wszechrosyjskiej jest bardzo sympatyczne, cho mogli-

bymy podpisa si pod nim, gdyby wystawia je która

z partji rosyjskich, sami jednak stawia tego hasa nie

moemy, gdy byoby to zakreleniem sobie celów,

przechodzcych nasz kompetencj. Wszelki program

polityczny jest jednoczenie programem akcji; my za,

jako P. P. S., akcj moemy podj tylko u siebie

w kraju, i nasz program nie moe przekracza jego

granic. Czy Królestwo Polskie, jako udzielna organi-

zacja pastwowa, weszoby nastpnie w skad jakiego

zwizku pastw, zostaoby czci, dajmy na to, fede-

racyjnego imperjum rosyjskiego? By moe. By moe
jednak — i nikt dzi grosza nie postawi o zakad, e
taki rezultat jest mniej prawdopodobny — e przewrót

w Rosji odbdzie si przy akompanjamencie przewrotu

politycznego w pastwach ssiednich (a tendencje w tym

kierunku wystpoway wyranie w r. 1905), i e Kró-

lestwu byoby dogodniej wej w stosunek federacyjny

z inn grup pastw, np. austrjack. I jeli nawet

przypuszczalibymy, e nasze stosunki zewntrzne uo
si kiedy w form federacji z Rosj, samo to przy-

puszczenie jest jednym wicej argumentem za tym, e
caa nasza akcja programowa musi zmierza do utwo-

rzenia pastwa wasnego.

5*
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Suszno tego twierdzenia okae si jeszcze wy-

raniej, gdy uprzytomnimy sobie warunki niezbdne,

aby sprawa polska w Rosji moga by zasadniczo roz-

strzygnit. Uzyskanie przez Królestwo chociaby np.

autonomji podug projektu Koa moe nastpi tylko

w tym jednym wypadku, gdy prawa zasadnicze, dzi

obowizujce, zostan zastpione innemi, bardziej de-

mokratycznemi, inaczej mówic — uzyskanie autonomji

i my i partje buruazyjne uzaleniamy od zwycistwa

rewolucji. A w rewolucjach rozstrzygane s odrazu,

kategorycznie i zasadniczo tylko te sprawy, które ju
uprzednio, dziki swej wadze i potnemu znaczeniu,

zdoay si wbi w umysy dziaaczy politycznych jako

takie, które musz i mog by tylko rewolucyjn drog
rozstrzygnite. Tak pierwszorzdnej wagi spraw moe
by kwestja polska tylko jako kwestja odrbnoci po-

litycznej, a nie jako kwestja jakiego samorzdu na

gruncie ogólno - pastwowym. Czy kwestja polska,

w takiej wanie formie, zostanie podniesiona od-

dzielnie czy w zwizku z hasem przeksztacenia im-

perjum na federacj — to ostatnie od nas nie zaley,

bo bdziemy przemawiali w imieniu klasy pracujcej

polskiej, a nie w imieniu proletarjatu caego pastwa.

Od nas zaley natomiast forma postawienia sprawy

swojej. I w takim momencie musimy podj j w for-

mie dania dla Królestwa norm pastwowych —
podejmiemy j w tej formie na pewno, bo wyrazem

takiego wanie ujcia sprawy jest danie konstytuanty

w Warszawie — a podejmujc inaczej, naraalibymy

j na utonicie w potoku spraw dla rewolucji waniej-

szych. Gdy za raz uzyskamy konstytuant, to godo

wasnej pastwowoci, to przecie nie w tym celu, abymy
je towarzyszom rosyjskim z powrotem oddali mówic:

nie jestemy godni. Poco byoby w takim razie da?
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Tak wic sama logika rewolucji doprowadzi nas do

budowania pastwa wasnego.

Tyle na razie o roli naszego programu w przygo-

towaniach rewolucji. Szanse jego nie s wic mniejsze

od szans projektów innych, raczej przeciwnie. Lecz

przecie nie sama moliwo urzeczywistnienia w istnie-

jcych warunkach konkretnych stanowi sprawdzian war-

toci programu, bo w takim razie schodzilibymy stale

na poziom ostatniego rozporzdzenia rzdowego. Pro-

gramem dla socjalistów nie jest to, co bezporednio

moliwe, lecz — kompromis pomidzy tym, co wogóle

moliwe i co zasadniczo potrzebne; a sprawdzianem

decydujcym suy nie bezwzgldna pewno urzeczy-

wistnienia, lecz jedynie — moliwo, a przytym —
zgodno z wytycznemi zasadami partji i uyteczno
w kadej sytuacji taktycznej. e wszyscy t. zw. trzewi

ludzie na kadym kroku dowodz, i program nasz

nie ma cech realnych i e jest utopj — to tak by
powinno ; a od czasu do czasu mamy pociech, i pro-

gramy tych trzewych okazuj si utopjami nie mniej-

szemi, a notabene mniej ocigajcemi, ni nasze.

Dla nas rzeczywisto jako teraniejszo — jest tym,

czego by nie powinno. A jeli nam mówi, e pro-

jekty nasze s niepraktyczne i sprzeczne z warunkami

istniejcemi, odpowiadamy: zupenie susznie; one s
niepraktyczne i sprzeczne z warunkami istniejcemi;

i dlatego wanie trzeba je urzeczywistni. Bo co to

jest, w zwykym znaczeniu tego sowa, czowiek prak-

tyczny? To czowiek, który widzi rzeczy, które s,
a nie widzi tych, które si staj, i którego zatym

wszystkie nowe wypadki zastaj nieprzygotowanym.

Co to jest projekt praktyczny? To projekt, dostosowany

do warunków ju istniejcych i dziki temu bdcy
przeczeniem przemian wielkich. A my chcemy zbudo-
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wa nowe formy ycia, i z warunkami istniejcemi —
walczymy. I dlatego dla nas wszelki projekt praktyczny,

bezwzgldnie uznajcy wszelkie warunki istniejce, jest

zy, demoralizujcy, szkodliwy dla sprawy. Bo co my,

z ca nasz historj, socjologj, z ca nasz wiedz
spoeczn wiemy naprawd, napewno, o przyszoci,

o wszelkich warunkach historycznych, politycznych?

Wiemy jedno tylko — e si zmieniaj w pewnym
kierunku; lecz jakie bd formy konkretne przyszych

urzdze spoecznych — nie wiemy. I jeszcze jedno:

e im silniej prze bdziemy w kierunku, przez nas

obranym, to wypadkowa olbrzymiego, pokrywajcego

wiat cay równolegoboku si, obejmujcego wszystkie

czynniki spoeczne — a my sami jestemy tylko jedn
z poród tysica tych si — e ta wypadkowa tym

bliej przejdzie naszej utopji. „Karta wiata — po-

wiada gienjalny pisarz, i sowa te s istotn ewangielj

wszystkich rewolucjonistów i reformatorów spoecz-

nych — karta wiata, na której nie jest oznaczony

kraj Utopja, nie warta jest wisie na cianie, albowiem

niema na niej ziemi, na której brzeg ludzko wci
przybywa. A przybywszy, ludzko poczyna rozglda
si, czy niema krajów lepszych, i znów zaciga agle.

Postp — to urzeczywistnienie utopji" *).

Lecz przecitny czowiek praktyczny tej ewangielji

nie rozumie. To te gdy z jego strony padaj zarzuty

niepraktycznoci pod adresem naszego programu —
wszystko jest w porzdku. Ale gdy kto, sam goszcy
utopje, zaczyna mówi, e inna utopja jest niemoliwa

do przyjcia ze wzgldów praktycznych — to

tylko wskazuje, e nawet idealici poczynaj chorowa
na najniebezpieczniejsz z iluzji — iluzj empiryzmu.

^) Oscar Wilde. „Soul under Socialism?"
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bdc dotychczas udziaem ludzi praktycznych. Jeli

kto twierdzi, e nie naley da pastwa w granicach

Królestwa Polskiego, dopóki Austrja i Prusy s takiemi

pastwami militarnemi, jak obecnie, a jednoczenie,

w tej samej chwili, sam da dla Polski zgromadzenia

ustawodawczego (konstytuanty) — to przecie s arty'*').

Mamy by praktycznemi ludmi, liczcemi si z wa-

runkami istniejcemi? Dobrze! — ale w takim razie

wyrzumy z programu wszystkie utopje niemoebne,

dopóki dokoa panuje militaryzm, nieurzeczywistnialne,

dopóki stoi cytadela nad Warszaw: wyrzumy kon-

stytuant, wyrzumy danie milicji ludowej, wyrzumy
wszelkie reformy, tchnce republikaskim demokraty-

zmem; po co te iluzje! Czy mowa elaznych, niezom-

nych faktów yciowych, nie przekonaa wszystkich my-

lcych krytycznie, e one s nieziszczalne dzi wanie,
w obecnej dobie dziejowej? Gdy do zakrelania granic

programu bierzemy krytyczny miernik yciowego em-

piryzmu — bdmy konsekwentni, stosujmy go do

koca. Jeli ten sprawdzian decydowa ma o jednej

czci programu — musi decydowa i o drugiej: wy-

rzucimy nie jedn, lecz wszystkie utopje i raz wreszcie

zostaniemy trzewemi ludmi... Lecz gdzie znalelibymy
si po takiej operacji? Wszdzie, tylko nie w obozie

socjalistycznym. A jeli tam, na zewntrz, nie znajdu-

jemy si, to dlatego, e dla nas sprawdzian empiryczny

nie jest decydujcym, e w sprawach programu mowa
niezomnych faktów yciowych nie jest dla nas wy-

roczni.

...Wprost niepodobna sobie wyobrazi (mówi nam
niektórzy socjalici), jakby to hakatystyczne Niemcy
dzisiejsze toleroway obok siebie republik demokra-

•=) „Myl socjalistyczna". Nr. 1, str. 26, 27.
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tyczn polsk... Wpywom Niemiec przypisa naley

(mówi nam niektórzy narodowi demokraci) zamykanie

instytucji kulturalnych polskich w Królestwie. Jeli wo-

bec tego wszystkiego dla kadego, posiadajcego zdrowe

zmysy, widoczne by musi, e istnienie Królestwa-

pasiwa midzy trzema kolosami zbrojnemi jest nie-

moliwe, to równie widoczna jest niemoliwo istnie-

nia Sejmu, a tymbardziej Konstytuanty w Warszawie.

Niemcy, rzdzone przez hakatystycznych junkrów prus-

kich, starajcych si zetrze naród polski z oblicza

ziemi, miayby tolerowa w Warszawie zgromadzenie,

polskie zgromadzenie rewolucyjne, rzdzce krajem,

ustanawiajce prawa, rewolucjonizujce ssiedni lud-

no polsk i niemieck?! A jednak takie zgromadze-

nie zalecaj jako haso programowe — ci sami, którzy

uwaaj za niemoliwe istnienie Królestwa-pastwa.

Polska republika — sprzeczna z warunkami realnemi.

A Sejm i Konstytuanta polska — nie sprzeczne! Na
nie bagnety pruskie pozwol... Zaprawd, gdy si to

wszystko zway, to obecno w jednej gowie takich

sprzecznoci wydaje si cudem daleko wikszym, ni
byoby tolerowanie przez Niemcy wszystkich sejmów

i republik.

Jeeli — wbrew wszystkiemu, co o naszych zdro-

wych zmysach ludzie bd mówili — damy Sejmu

ustawodawczego dla Królestwa, to w kadym razie

mamy obowizek wiedzie i powiedzie, co taka utopja

oznacza, czym byaby jako instytucja polityczna. Ele-

mentarna znajomo prawa pastwowego mówi nam,

e taka konstytuanta — to yciowy wykadnik innej

utopji, zwanej pastwem w granicach Królestwa kon-

gresowego. Jeli si wie o tym, to jaka skromno nie

pozwala tego wypowiedzie? Czy wypada mie takie
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przyzwyczajenia w dzisiejszych czasach demokratyzacji

wiedzy?

Lecz zstpujmy dalej w gbie myli politycznej,

nie uznajcej pastwowoci polskiej. Dowiadujemy si,

co nastpuje:

„...sdzimy, e zakres, w jakim ma si dokona
usamodzielnienie naszego kraju, nie powinien by
okrelony przez jednostronn uchwa parlamentu ogól-

no-pastwowego, lecz e w tej sprawie przedewszyst-

kim powinno mie gos specjalne zgromadzenie usta-

wodawcze dla Polski, w którym lud nasz bdzie móg
swobodnie okreli form swego politycznego bytu —
w zwizku pastwowym z Rosj".

Koniecznie w zwizku pastwowym z Rosj! O se-

peratymie pastwowym nie moe by mowy, o penej

autonomji politycznej równie, bo Finlandji przecie —
jak ten sam autor zaznacza (str. 23) — do pastwa
rosyjskiego zaliczy nie mona, i danie samorzdu
a la Finlandja równie byoby zamachem na nietykal-

no wizów pastwowych. Rozpatrzmy teraz powyszy
ustp. dana jest umowa obustronna — a wic co

do swego charakteru midzypastwowa — w celu usta-

nowienia stosunku jednostronnego, tj. takiego, w któ-

rym tylko jedna strona byaby pastwem. Notabene

rezultat ten jest z góry wiadomy i zastrzeony: umowa
musi przybra charakter nie przekraczajcej obrbu
pastwowoci rosyjskiej. Wynika, e przymiotnik „swo-

bodny" niema tu charakteru rzeczowego, lecz ten sam,

co we wszelkich dokumentach rzdowych: listka, za-

krywajcego tre odwrotn: zaraz po nim nastpuje

klauzula ograniczajca, a wic przymus. Gdzie z jednej

strony jest przymus prawny, eo ipso zasada obustron-

noci jest wykluczona; wic cho ustp rozpatrywany

protestuje przeciw jednostronnej uchwale parlamentu
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ogólno-pastwowego i mówi o swobodnym okreleniu

przez lud form swego bytu, io obydwa te zdania, nie

majc charakteru rzeczowego, s, mówic poprostu,

frazesami. Tyle co do strony formalnej. Przejdmy te-

raz do materjalnej. W sprawie ustanowienia stosunków

polsKO-rosyjskich uchwaa parlamentu ogólno-pastwo-

wego uwaana jest za niedostateczn i dana jest

uchwaa zgromadzenia ustawodawczego polskiego; sto-

sunek uchwalony ma by jednak takim, aby Rosja na-

dal pozostaa pastwem, Polska za — nie. Inaczej

mówic, dane jest ustanowienie stosunku obustron-

nego w celu ustanowienia stosunku jednostronnego.

Otó, jeli chc zgóry tego ostatniego, to poco te ce-

remonje? Jeli Konstytuanta ma stwarza tylko chwi-

lowe pozory obustronnoci — to nam pozorów nie

trzeba. Gdy doj mamy do stosunku jednostronnego,

to odrazu ode zaczynajmy i, nie komplikujc sobie

ycia, odrazu powiedzmy: sejm ustawodawczy samego

stosunku do Rosji decydowa nie bdzie, przedstawi-

ciele ludnoci nic nie maj do gadania w sprawie

okrelenia najwaniejszej formy swego bytu: mymy
ju za nich zdecydowali.

Oto, co znaczy ustp przytoczony. A teraz zapy-

tamy: jaki logik stawia obok siebie zdania sprzeczne

lub do sprzecznoci prowadzce? Jaki prawnik nazwie

umow woln, gdy zgóry dla jednej ze stron istnieje

przymus? Jaki polityk wzywa do ustanov/ienia insty-

tucji, której celem byaby negacja wasnej jej istoty?

Czym, jeli nie demagogj jest woanie — lud posta-

nowi! — gdymy ju za zgóry postanowili?

I to wszystko nazywa si: „wytyczne naszej poli-

tyki na okres rewolucji obecnej". W gruncie rzeczy

jest to wystawienie swej polityce „testimonium pau-

pertatis" na okres znacznie od rewolucji obecnej duszy.
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Krytyka nasza byaby niezupena, gdybymy, wy-

kazujc bdy, nie okrelili powodujcej je przyczyny.

Sprzecznoci w uzasadnianiu tego socjalistycznego pro-

jektu autonomji, zwanego szumnie federacj, powstay

z przyczyny tej samej, jaka powodowaa twórców roz-

patrywanego tu projektu do odrzucania utopji cudzych

a zalecania swoicli: z powodu przyjmowania dwoja-

kiego miernika. Widzielimy uprzednio, jak plany cu-

dze sprawdzane byy miar empiryczn, a przy ocenie

swoich planów t miar odrzucano. Obecnie mamy do

czynienia z objawem czciowego stosowania

sprawdzianu empirycznego we wasnej ideologji poli-

tycznej: sprawdzian ten, zastosowany do caoci pro-

gramu, wykluczyby ze wszystkie pierwiastki socja-

listyczne i przetworzyby na program czysto realistyczny,

tj. doprowadzi do wytworzenia kompletnej iluzji em-

pirycznej; zastosowany tylko do jednego punktu pro-

gramowego — wnosi sprzeczno w sam budow pro-

gramu i stwarza chaos zupeny.
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IV.

Program i prognozy.

Gdy mówi si, e program partji socjalistycznej

jest wyliczeniem reform, przewidywanych a stanowi-

cych w swej caoci pewne nieuniknione stadjum roz-

woju spoecznego — okrelenie takie, nie bdc fa-

szywym, wymaga wielu zastrzee i komentarzy. Oprócz

socjalistycznego istniej wszak róne inne programy:

konserwatystów, narodowców itd.; miayby i one rów-

nie by przewidywaniem przyszych form spoecznych?

Ale w takim razie znaczyoby to, e wszystkie, nie-

raz wprost sprzeczne ze sob prognozy s jednakowo

pewne i nieuniknione, co oczywicie jest absurdem.

A wic moe tylko program socjalistyczny jest prognoz
suszn, inne za nie? Znaczyoby to, e posiadamy

monopol stawiania prawdziwych prognoz spoecznych.

Jakkolwiek pocigajce byoby posiadanie takiego mo-

nopolu, jednake chcielibymy si nad tym fenomenem

pokrótce zastanowi. Poprostu — wypada tak zrobi,

chociaby ze wzgldu na nasze stanowisko zasadnicze,

wrogie wszelkiego rodzaju monopolom.

Dla uatwienia sobie rozumowania przypumy na

chwil, e program nasz od A do Z jest prognoz nau-

kowo cis. Otó nawet w takim wypadku nie mo-

emy by na tyle pewni siebie, aby twierdzi, e prze-

widywania, oparte na analizie zjawisk i tendencji eko-
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nomiczno-spoecznych, posiadaj prawdopodobiestwo

wiksze, ni przewidywania, oparte na danych wiedzy

cisej. I jeli prognozy, oparte na faktach wielokrotnie

sprawdzanych, na dokadnych jakociowych i ilocio-

wych badaniach w dziedzinie nauk fizycznych oraz or-

ganizmów yjcych, zawodz czasem, to wszelkie prze-

widywania w zakresie zjawisk spoecznych mog rów-

nie zawodzi. Ze stanowiska wic wartoci objekty-

wnej, wszelkie prognozy spoeczne, jak zreszt wszyst-

kie wogóle prognozy naukowe, s tylko mniej lub wi-
cej prawdopodobnemi hipotezami. Dalej, o ile nawet

nasza hipoteza przyszoci jest najbardziej prawdopo-

dobn z poród istniejcych, to bynajmniej nie w tym

sensie, abymy przypuszczali, i wszystkie instytucje,

w programie wymienione, maj istnie kiedy obok

siebie jednoczenie i wspórzdnie: gdy uzewntrzni
si jedne, inne mog jeszcze nie pojawi si lub ju
znikn; chodzi tu jednym sowem raczej o zwizek
logiczny, o ich konkretne przejawienie si wogóle,
ni o faktyczne przejawienie si w danym czasie i miejscu.

Wreszcie — o ile wystpujemy jako badacze objektywni,

stawiajcy prognoz — to bierzemy pod uwag wszyst-

kie czynniki istniejce, a wic i okrelon dziaalno
partji, tj. siebie samych z naszemi okrelonemi celami,

zasadami, dziaalnoci. Tym sposobem nasza hipoteza

ostateczna ma, jak zreszt wszystkie hipotezy czysto

naukowe, charakter warunkowy. Logicznym podo-
em kadej formuy naukowej, kadego prawa w dzie-

dzinie nauk cisych jest formua: gdy istniej takie

a takie warunki, wówczas zachodzi to a to; a w dzie-

dzinie prognoz naukowych formua powysza przybiera

form: o ile bd zachodziy dane warunki, stanie si
to a to; poniewa w dziedzinie spoecznej jednym

z czynników niezbdnych jest ludzka dziaalno, wic



78

wszelka prognoza przybiera tu form: o ile zachodzi

bdzie taka a taka dziaalno — nastpi to a to. Wy-
nika z tego nietylko, e dziaalno nasza sama
przez si jest jednym z koniecznych skadników

przyszoci, lecz równie, e czysto subjektywne cele

i ideay, zalene od strony uczuciowej czowieka, a wic
od jego fantazji i wyobrani, cay szereg t. zw. arty-

stycznych niematerjalnycli czynników, stanowi czynnik

objektywny rozwoju spoecznego, a wic czynnik —
który cho bez wtpienia nie najpowaniejszy, jednake

jest jednym z decydujcych o charakterze ostatecznej

wypadkowej. Mona si spiera o wielko wspóczyn-

nika wartoci tego skadnika niematerjalnego, znajdu-

jcego si w caym szeregu innych, materjalnych. Lecz

jakkolwiek skromnym byby ten wspóczynnik, nie ulega

wtpliwoci, e istnieje i e wielko jego podlega wa-

haniom zalenie od waha, dokonywujcych si w ca-

ym szeregu innych czynników. Jeli teraz z placówki

pozaziemskiego objektywizmu zejdziemy na ziemi

i poczniemy mówi jzykiem ludzi ywych, to program

przedstawi si nam jako utwór, na który skadaj si

zarówno nasze wasne przypuszczenia co do biegu wy-

padków zewntrznych, jak i nasze wasne podania
osobiste, a wic jako utwór natury mocno teleologicznej,

zabarwiony subjektywizmem. Jest on linj rozwoju,

powsta z przecicia si dwuch paszczyzn: paszczy-

zny prawdopodobiestwa objektywnego i paszczyzny

naszych celów subjektywnych.

Mówimy to wszystko z punktu widzenia ukadaj-

cego program, bo oczywicie z punktu widzenia osób

trzecich my sami jestemy tylko reprezentujc interes

pewnej klasy spoecznej jednostk, w której wiado-

moci zaamuj si zmiany, zachodzce w rozwoju eko-

nomicznym itd. itd., która przeto nie wyraa swych
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celów subjektywnych, lecz itd. itd. Cokolwiekby nam

w tym sensie mówiono, nie usunie to faktu, e w da-

nym wypadku wanie te subjektywne cele wyraamy
i chcemy zapewni im prawa bytu. Przedewszystkim.

jednak musimy odeprze przypuszczalny zarzut, jako-

bymy do socjologji, pojmowanej jako nauka pozyty-

wna, wprowadzali takie czynniki, jak celowo i wyo-

brani. Na zarzut taki odpowiemy: nie wprowadzamy

ich wxale; one tam zawsze byy. I nietylko tam, lecz

w caej dziedzinie nauki czystej. Ju z czysto formal-

nego, metodologicznego punktu widzenia jasnym jest,

e badanie przyczynowe nie wyklucza pogldu celo-

wego; badanie przyczynowe syntetycznie wychodzi od

elementów oddzielnych, celowe — dy od rezultatu

z powrotem, do jego przyczyn; metoda przyczynowa

i celowa uzupeniaj si wzajem, i wszelkie rozumo-

wanie, noszce charakter celowy, jest odwrotnym pro-

cesem rozumowania przyczynowego. We wszelkim po-

gldzie naukowym przyczynowo i celowo nietylko

nie wykluczaj si wzajem, lecz warunkuj si jako

pojcia wzgldne — i to samo ma miejsce w nauko-

wym wiatopogldzie spoecznym. — Co za do prze-

sdu, jakoby rozumowanie naukowe obej si mogo
bez udziau wyobrani, to przesd ten, zawdziczajcy

swe pochodzenie przesadnie wyraanemu materjalizmowi

filozoficznemu, zosta najprzód zachwiany przez logi-

ków, a wreszcie obalony ostatecznie przez przyrodni-

ków. Wszelkie uogólnienie — a zatym i wszelka

teorja naukowa — bdc, ze strony formalnej, wyni-

kiem zawsze niekompletnego procesu mylenia induk-

cyjnego, jest tym samym zawsze kompletowane przez

wyobrani. I wyobrania — uksztacona, dyscyplino-

wana wyobrania — odgrywa ju rol w samym pro-

cesie badania naukowego, i potrzebna jest niezbdnie
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zarówno dla tworzenia hipotez, zwanych prawami nau-

kowemi, jak i innych hipotez, zwanych prognozami

naukowemi. Jest le, gdy w obu gatunkach tych hi-

potez jest jej za wiele — cokolwiek zawsze by musi.

Lecz tak samo, jak w naukach cisych pamita na-

ley zawsze, i hipotezy s uyteczne o tyle tylko,

o ile daj harmonijne ustosunkowanie fak-

tów w postaci ukadu pojciowego — tak

samo wszelkie „hipotezy przyszoci spoecznej" rów-

nie o tyle tylko posiadaj warto, o ile „przysze

fakty" s w nich harmonijnie ustosunkowane. To zna-

czy si: nowowprowadzone punkty musz by teore-

tycznie wytumaczone na tej samej zasadzie, co i punkty

ju istniejce. O ile na tej samej zasadzie objani ich

nie mona — naley je odrzuci, o ile mona —
wczy.

Otó dowodzilimy ju powyej, e nasz punkt

programowy daje si uzasadni logicznie temi samemi

przyczynami, co inne punkty, i jeeli on jest niewspó-

mierny z istniejc lub przypuszczaln sytuacj poli-

tyczn, to równie niewspómierne s te inne. Teraz

chcemy zwróci uwag, e podobnie jak wzgldny brak

faktów w czysto naukowej hipotezie (objaniajcej fakty

ju dokonane) z koniecznoci zwiksza rol, odgrywan
przez wyobrani badacza, podobnie w dziedzinie „hi-

potez przyszoci" wyobrania dziaacza — z powodu

braku faktycznych danych co do tej przyszoci — musi

odgrywa i zawsze odgrywa rol stosunkowo bardzo

znaczn. ródo rónic, istniejcych w obozie nauki co

do przyszoci form spoecznych, i ródo rónic po-

midzy programami rónych partji politycznych jest

wic wspólne. ródem tym jest — brak danych po-

zytywnych, pozwalajcych na stawianie szczegóowych

i wysokiego prawdopodobiestwa hipotez. Gdyby przy-
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szo bya czym naukowo pewnym — tj. dla wszyst-

kich logicznie mylcych miaa jednakow form —
nie byoby setnej czci tych walk, jakie istniay i istniej.

Lecz poniewa wszystkie hipotezy co do przyszoci

wskazuj nam najwyej tylko jej charakter ogólny, by-

najmniej za nie konkretne instytucje poszczególne —
wic wskutek tego przyszo staje si ziemi, stwo-

rzon poto, aby fantazja wznosia na niej swe utopje.

Które z nich mianowicie urzeczywistni si, jest to,

wobec ubóstwa danych, jakie posiadamy, raczej kwestj

wiary ni nauki. Dzi moemy powiedzie jedno: ta

utopja ma wiksze szanse, która moe powoa si na

wiksz ilo faktów sprawdzonych i hipotez cigle

sprawdzanych. Na powoywaniu si na ten autorytet

faktów polega naukowo socjalizmu jako teorji, a na

korzystaniu z tych danych polega naukowo socjali-

zmu jako metody postpowania, jako polityki. Lecz

tak samo, jak obowizkiem przyrodnika jest zdawanie

sobie sprawy z wzgldnej niedostatecznoci faktów, na

jakich oparte s teorje przyrodnicze, podobnie obo-

wizkiem naszym jest cige pamitanie o niedosta-

tecznoci faktów, na jakich opieraj si teorje nasze:

std pynie cigy obowizek samokrytyki. Std rów-

nie pynie dla nas obowizek zdawania sobie sprawy

z tego, e im mniej, w praktyce socjalistycznej, mamy
faktów, na których moglibymy si oprze w wydawa-

niu sdów o przyszoci, tym powaniejsz rol odgry-

waj nasze wasne ideay: te róne koncepcje polityczne

i spoeczne, jakie nam wyobrania podsuwa. Z tego

wynika, e w dziedzinie celów zawsze mamy obowi-

zek by marzycielami i utopistami — i zawsze te my,

cay obóz socjalizmu midzynarodowego, niemi jestemy

i za takich nas, zupenie zreszt susznie, opinja pu-

bliczna uwaa. Z tego wynika, e mamy szczególny

Marzenia polityczne. O
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obowizek by dwakro marzycielami wówczas, gdy

sytuacja jest niepewna, gdy yjemy w czasach przeo-

mowych, w zamcie i chaosie, z którego niewiadomo,

jakie wyoni si formy. To te w takich warunkach —
a w takich warunkach dzi yjemy — wszelkie fantazje

polityczne, wszelkie konstytuanty, milicje ludowe, re-

publiki, niepodlegoci, uspoecznienia etc. maj najzu-

peniejsze prawo bytu, wicej — obowizek bytu, to

jest ich dziedzina waciwa. I jeli mi kto zarzuca:

marzycielu, dajesz si unosi wyobrani — odpowia-

dam: daj si unosi wyobrani; to jest wanie, co

czyni naley; gdzie jest miejsce wyobrani, jeli nie

tutaj? Jelibycie j std wygnali, wygnalibycie j ze

wiata zupenie, a z ni razem przyszo wiata.

Jednake i wyobrania ma swe prawida, których

przekracza nie powinna. Zakrelone przez ni kon-

cepcje nie mog przekracza granic moliwoci logicznej

oraz — musz pozostawa w zgodzie pomidzy sob;

wówczas dopiero stanowi nabytek trway i pewny.

e, w stosunku do naszego hasa, drugi warunek jest

ju speniony i poszczególne jego punkty przedstawiaj

harmonijn cao, przekonalimy si o tym poprzed-

nio. Obecnie musimy wykaza, e odpowiada ono rów-

nie warunkowi pierwszemu, mianowicie, e nie prze-

kracza zakresu moliwoci logicznej.

Jaki jest moliwy i prawdopodobny bieg dalszych

wypadków politycznych w Rosji? Nie mamy zamiaru

da odpowiedzi wyczerpujcej, nie mamy nawet za-

miaru wdawa si w przepowiednie co do obecnie za-

siadajcej Dumy — wszystkie tego rodzaju proroctwa

nie udaway si jako dotychczas ani buruazji ani so-

cjalistom — chcemy tylko, opierajc si na istniej-

cych faktach i tendencjach, przedstawi sobie konse-
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kwencje, jakie pocignie za sob taki albo inny kieru-

nek rozwoju wypadków politycznych. Jest to zakres

wzgldnie wazki, lecz, dziki temu, wnioski, do jakich

dojdziemy, bd nosiy wyrany charakter warunkowy.

Porównywujc czynniki, pracujce w kierunku re-

wolucji w dzisiejszym imperjum rosyjskim z czynni-

kami, istniejcemi koo roku 1848 w Austrji i w Niem-

czech, a nawet i we Francji koo r. 1789, zauway
mona, e w rezultacie plusy bd po stronie Rosji.

Przedewszystkim rewolucja posiada dowiadczenie, ja-

kiego nie miaa w adnej z sytuacji poprzednich i, o ile

w polityce odgrywa rol wiadome lub niewiadome

naladownictwo, to z zewntrz pyncy wpyw przyka-

dów przemawia dzi na korzy rewolucji: rewolucja

francuska widziaa na kontynencie Europy jedynie pa-
stwa despotyczne, — Rosja widzi wycznie tylko pa-
stwa konstytucyjne. Dalej — czego nie byo w roku

1848 — na pomoc proletarjatowi i klasom rednim
staj szerokie masy ludu wiejskiego, duszce si w dzi-

siejszych formach gospodarki rolnej. Wreszcie, co naj-

waniejsze, czynnik najbardziej rewolucyjny, proletarjat

przemysowy, stanowi si bez porównania wysz
wzgldnie — ilociowo, a przedewszystkim, wbrew
temu, co miao miejsce w 89 i 48 roku — i wysz
bezwzgldnie: jest on klas politycznie samodzieln

o jasno okrelonych celach i sposobach walki. e obec-

nie, w pocztku 1908 r., ministrowie rosyjscy twierdz,

e hydra rewolucji jest zduszona — to bynajmniej nie

dowodzi, aby tak byo w istocie. Rewolucja bezwarun-

kowo jest wyczerpana, lecz wyczerpanie pochodzi

w znacznym stopniu ze zmczenia, mijajcego, jak wia-

domo, wanie podczas odpoczynku. Dzisiejszy spokój

moe okaza si nie spokojem mierci, a tym innym,

kryjcym w sobie ciche kroki zbliajcej si mierci:

6*
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mierci-zemsty, nie znajcej litoci dla zwycionych.

Myl buntu ogarnia w dalszym cigu proletarjat fa-

bryczny i inteligientny, toczy olbrzymi armj i resztki

floty. Dotychczasowe bunty wojskowe uderzay zawsze

niespodzianie, skrycie, zdradziecko. Byy nieudane —
to prawda. Ale gdyby po wielu nieudanych przyszed

jeden udany — ten pomyk zapaliby prochy, nagro-

madzone od Niemna do Chiwy i wówczas na zegarze

historji wybiaby ostatnia godzina caratu. Rewolucja

1905 roku bya sentymentalna i pod wielu wzgldami
naiwna. Lecz przez cay czas panowania reakcji biuro-

kracja nie robi nic innego, tylko pracuje nad tym, by

uzupeni te braki umysowoci i psychologji ludowej:

rzd starannie przekonywuje wszystkich, e jego naj-

uroczystsze zapewnienia nie s warte baki mydlanej;

starannie zraa do siebie warstwy, nie tak dawno jesz-

cze gotowe i z nim rka w rk; sdami wojennemi

starannie tpi wraliwo spoeczn na krwawe i okropne

dziea; wyprawami karnemi starannie wybija z gów
pojcia o witoci wasnoci prywatnej i jednostki

ludzkiej. I, w razie ponownego wybuchu, ta edukacja

przyniosaby owoce. Lud nie powtórzyby poprzednich

omyek, nie wziby sów za czyny, nie pozostawiby

na wolnoci reprezentantów wadzy, a wzitym do nie-

woli nie darowywaby wspaniaomylnie ycia. Gdyby
rewolucja przysza — to nie jako pogodne o gorcym
sercu uniesienie, lecz jako cyniczny, ofiar akncy bóg

gniewu i pomsty. Gdyby zwyciya — to jako kult,

którego kapani mówi: „wolno w Anglji i we Francji

oparta jest na podstawach trwaych dlatego, e pod te

podstawy rzucono koronowane gowy".

I obowizkiem kadego, kto rewolucj gosi, jest

uprzytomni sobie, co staoby si, gdyby ona naprawd
przysza. Nie wolno wywoywa potg, gdy nie zdajemy
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sobie sprawy z ywioów, jakie one mog rozpta.

Gdyby w Rosji rewolucja przysza, zwyciya i daa
nam te wszystkie pikne rzeczy, jakici od niej damy,
te wszystkie ciaa ustawodawcze, milicje ludowe etc.

etc, to — majc wiksze przeszkody do przezwyci-

enia — musiaaby by si wiksz, anieli wielka

rewolucja francuska: nietylko przewróciaby do góry

nogami normy polityczne wewntrzne, lecz zburzyaby

wszystko, co w caej Europie jest starego i zmurszaego.

Spróbujmy przedstawi sobie stan Rosji w chwili

zwycistwa rewolucji, w chwili, która, jak si zdawa
mogo, pod koniec 1905 roku ju, ju leaa od nas

na odlego rki. Przeniemy si myl w atmosfer

tego momentu, w atmosfer uniesie i zupenej nie-

wiadomoci jutra, porywów i zawrotnych nadziei, na-

strójmy si do tego tonu, panujcego wówczas, gdy

caa prasa buruazyjna bia czoem przed potg pro-

letarjatu, gdy nasi wczorajsi nieprzyjaciele polityczni

przynosili nam ofiary, gdy przedstawicielom P. P. S.

róne podpory spoeczestwa, ludzie, z gow szronem

pokryt, mówili: „wy musicie ogosi si rzdem na-

rodowym". Przeniemy si na skrzydach wyobrani

do tych chwil tak niedawnych, a tak ogromnie dale-

kich, i na ich podstawie spróbujmy przedstawi sobie

stan rzeczy, jaki zapanowaby w razie zwycistwa re-

wolucji.

Co staoby si z organizacj wadzy publicznej?

Wewntrz pastwa caa wadza przeszaby w rce ko-

mitetów rewolucyjnych: w Petersburgu rzdziaby ja-

ka — innej nazwy i innego skadu — Rada delega-

tów robotniczych, w Warszawie jaki Komitet centralny,

w Moskwie, Odesie, Tyflisie, Tomsku — jakie komi-

tety centralne czy okrgowe. Do Petersburga zwoywa-
noby jedn konstytuant, mybymy zwoywali do War-
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szawy swoj, jeszcze jaki Kaukaz lub by moe Syberja

swoj. Wszelki centralizm ustaby si rzeczy; niektóre

komitety rewolucyjne uznawayby autorytet petersburs-

kiego, inne — nie. I podobnie jak pod koniec grudnia

1905 r. buntujce si prowincje byy faktycznie odcite

od Petersburga i rzdzone samowadnie przez uspaka-

jajcych je gieneraów; podobnie jak podczas rewolucji

w Persji oficjalne wiadomoci donosiy, e „niektóre

prowincje nie maj adnego zwizku z centrum i stay

si oddzielnemi pastwami" — podobnie w razie zwy-

cistwa rewolucji Rosja musi si rozpa na szereg

prowincji, okrgów, krajów — jakkolwiek je nazwiemy

—

nie zwizanyci pomidzy sob i niezalenyci od Pe-

tersburga. Najwysz wadz, wykonywan faktycznie

uprzednio przez oddzielnyci gienera-gubernatorów,

obejm komitety...

Nie wynika z tego wcale, aby podobny stan rzeczy

mia si utrwali, aby kady komitet uzna si za rzd
samodzielny i aby Rosja miaa rozbi si na tyle

pastw, ile bdzie centrów rewolucyjnycli; nie wynika

z tego wcale, eby Rosja miaa rozpa si, jak Polska

po mierci Krzywoustego, na szereg kóccych si ze

sob pastewek, albo eby kada taka przez rewolucj

do ycia powoana komórka pastwowa miaa zdolno
do istnienia samodzielnego. Lecz jakie przyczyny mog
skoni je do poczenia si pomidzy sob? Historja

uczy nas, e przyczyny takie mog by nastpujce:

po pierwsze — podbój, po drugie — poczucie wspól-

noci kulturalnej, po trzecie — potrzeba obrony prze-

ciw wrogowi wspólnemu. Pierwsza przyczyna jest tu,

oczywicie, wyczona. Wskutek dziaania drugiego

czynnika zcz si, bez adnych rozpraw co do za-

kresu samorzdu lokalnego, jaki bdzie ich udziaem,

wszystkie komórki, poczuwajce si do jednoci kul-
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turalnej: wic utworzy si jeden duy konglomerat

prowincji czysto rosyjskich. Czy dziaanie tego czyn-

nika wzgldem Kaukazu, Syberji, otwy, Litwy i Ukrainy

bdzie na tyle silne, aby obudzi skuteczn akcj

w sprawie poczenia si z wielkorosyjskim konglome-

ratem, czy te nie — tego dzi przesdza nie mona;
przypuszczalnie przynajmniej niektóre z tych krajów

zapragnyby, przed przystpieniem oficjalnym, cokol-

wiek potargowa si o zakres swego samorzdu: wic
ich zwizek z Wielkorosj zostaby w takim razie nie

zwizkiem pastwowym, lecz midzypastwowym, fe-

deralnym. Natomiast co do Królestwa wpyw czynnika

kulturalnego (o ile pomin osabione dzi wizy -
czce Królestwo z Litw i Rusi) — równaby si zeru.

Pozostawaby zatym tylko trzeci czynnik, tj. potrzeba

obrony przeciw wrogowi wspólnemu. Otó ta potrzeba

mogaby zosta najzupeniej zaspokojona przez usta-

nowienie pomidzy Rosj a Królestwem stosunku for-

malnego, jaki istnia przed r. 1831, albo jaki lat temu

dziesitek istnia pomidzy Rosj a Finlandj — lecz

wymagaaby stosunku takiego tylko wówczas, gdyby

rewolucja nie wprowadzia adnych zmian do obecnego

systemu militarnego wogóle, a Niemiec i Austrji w szcze-

gólnoci.

A rewolucja takie zmiany wprowadzi musi. Wielka

rewolucja francuska wylaa si poza granice Francji,

niosc ludom na ostrzach bagnetów deklaracj praw

czowieka, burzc porzdki feudalne; i wielka rewolucja

rosyjska — o ile wogóle nastpi i carat obali — rów-

nie bdzie musiaa, ze wzgldów czysto samozacho-

wawczych, rozbi grone dla sprawy wolnoci resztki

absolutyzmu rodkowej Europy. Zapyta nas mog:
jakto, wic socjalici, gosiciele pokoju powszechnego,

mieliby sami innym krajom wojn wydawa, mieliby
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niszczy dobrobyt zamiast go tworzy? Niestety, ile

to razy historja kada miecz w rk gosicieli pokoju!

Twórcy teje rewolucji francuskiej gosili hasa pokoju

powszechnego, zgromadzenie narodowe oficjalnie wy-

rzekao si podbojów, pie o wiecznym pokoju roz-

brzmiewaa po caej Francji i wreszcie — rzd rewo-

lucyjny prowadzi wojn na wszystkie strony; pie
o pokoju skoczya si na polach bitew. Có robi?

wojna bywa czasem rodkiem przekonywujcym lep-

szym, ni najlepsze argumenty, i tak samo, jak spra-

wie absolutyzmu, moe suy sprawie wolnoci. Gdyby
dzi mona byo zorganizowa wypraw krzyow prze-

ciw caratowi, taka wyprawa byaby bardziej wit, ni
dawne do grobu Zbawiciela. Niestety, czasy romanty-

zmu przeszy. To te dzi i socjalici nie s na tyle

romantyczni, aby, gdy przeciw nim miecz podnios,

mieczem si nie zasonili. A nieprzyjaciele nasi na obcy

miecz ju wskazuj, ju dzi nim gro. Podczas dni

wolnociowych gienera-gubernator warszawski i ofi-

cjalny organ rzdu centralnego nie zawahali si grozi

Polakom wezwaniem armji pruskiej do Królestwa, i jeli

to czynili, to nietylko ze wzgldu na nas, lecz w tym

celu, aby przez nasze gowy grozi caej rewolucji. Nie

jaka nienawi specjalna wzgldem Polaków przema-

wiaa tutaj: przemawiao wite przymierze absoluty-

zmu przeciw rewolucji. I jak Ludwik XVI nie waha
si wzywa Niemców na swoich Polaków, jak rzd
austrjacki nie waha si wzywa Mikoaja I, tak samo

dzisiejsi wadcy Rosji nie zawahaj si, gdy im to b-
dzie potrzebne, przej od sów do czynów i zaprosi

Prusaków nietylko do Warszawy, lecz do Moskwy i Pe-

tersburga. Istnieje midzynarodowa solidarno absolu-

tyzmu tak samo, jak istnieje midzynarodowa solidar-

no socjalizmu; my nie wahamy si przyjmowa po-
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mocy towarzyszów zagranicznych w walce z naszym

wrogiem wewntrznym, ale zupenie to samo robi

monarchowie; oni nawet pierwsi t solidarno stoso-

wali, my ich naladujemy; naley si wic im wdzicz-

no za przykad, bynajmniej za nie pretensje, e ta-

kie rzeczy robi. Otó solidarno absolutyzmu, ta

przyczyna polityczna, mogca rewolucj wcign
w wojn, nie odgrywa i nie moe odgrywa w naj-

bliszej przyszoci takiej roli, jak lat temu stodwa-

dziecia, z tej prostej przyczyny, e dzi, oprócz Rosji,

jedynie tylko Prusy pozostaj monarchj faktycznie

samov/adn. Nawet Austrja, i ta ju sprzeniewierza

si tradycji. Lecz natomiast wystpuje nowy czyn-

nik — ekonomiczny, operujcy w razie rewolucji

w tym samym kierunku. Finanse Rosji znajduj si

w takim pooeniu, e rzd, chccy rzeczywicie wpro-

wadzi — zawsze kosztowne — reformy wewntrzne,

musi przedewszystkim ogosi bankructwo. I pierwszym

krokiem rzdu rewolucyjnego, na polu ozdrowienia

finansów pastwa, bdzie wanie tego rodzaju ozdro-

wienie radykalne. Prosz sobie wyobrazi, jaki gwat
powstaby z tego powodu w polskim Krakowie i nie

mniej polskim Lwowie (które ostatniej poyczki rosyj-

skiej nabyy za sum siedmiu miljonów koron): wszyscy

dusigrosze woaliby w niebogosy, e ojczyzna ginie,

i dali interwencji. Prosz sobie wyobrazi, co dzia-

oby 'si w miastach niemieckich, a szczególniej we
Francji, gdzie niema prawie miasteczka, którego miesz-

kacy nie posiadaliby papierów rosyjskich. Buruazja

francuska zapomniaaby w jednej chwili i o entente

cordiale z Rosj i o odwecie na Niemcach i, jeli sama

nie poszaby odbiera gotówki, to w kadym razie da-

aby swe bogosawiestwo Niemcom na drog. Tym
sposobem wkroczenie armji niemieckiej w granice Rosji
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z groby staoby si faktem. I z t ewentualnoci re-

wolucja musi si zupenie powanie liczy.

Armje, idce uspokaja zbuntowan Francj, wi-

dziay przed sob kraj zrujnowany ekonomicznie, o pus-

tym skarbie, targany walk wewntrzn, rzdzony przez

przywódców partji, penej swarów i nieporozumie.

Najtrzewiejsze obliczenie warunków istniejcych obie-

cywao im atwe zwycistwo. I jeliby to bya jaka

zwyka wojna dynastyczna, wówczas prawdopodobnie,

z powodu rozstroju wewntrznego, Francja musiaaby

ulec. Lecz Francuzom chodzio o obron wieo zdo-

bytej wolnoci, i to poczucie stao si cementem, -
czcym rozbiene elementy rewolucji, ródem inicja-

tywy, która znalaza potrzebne rodki i przez dugie

lata zwyciaa w Niemczech, we Woszech, pod pira-

midami. I przecie od czasu najcia barbarzyców na

pastwo rzymskie aden wypadek dziejowy nie wstrz-

sa Europ tak dugo i tak silnie, jak rewolucja fran-

cuska i to, co byo jej wytworem. Zmienio si wszystko:

granice pastw, prawa, zwyczaje, pogldy, zmienia si

równie caa sztuka wojenna: rewolucja przyniosa nowy
typ militaryzmu. W siedemnastym stuleciu, w Anglji,

rewolucja purytaska przetworzya organizacj jedno-

stek wojennych i wprowadzia innowacje w caym sze-

regu spraw taktyki; ze zmian, tam zapocztkowanych,

wziy wzór inne kraje i przez pótora stulecia, jeli

wprowadzay w tej dziedzinie jakie zmiany, to byy
one uzupenieniem i rozwiniciem zasad ju przy-

jtych. Dopiero rewolucja francuska wprowadzia w y-
cie zasady nowe, uprzednio wypracowane przez teore-

tyków wojskowych, oraz wytworzya i zastosowaa

w dziedzinie sztuki wojennej zasady zupenie nowe.

A wic przedewszystkim zasad zarówno polityczn,

jak strategiczn, e wojna winna by dzieem caego
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narodu, a nie prywatn rzecz rzdu, i pync std

konsekwencj, obowizkowej suby wojskowej kadego
obywatela. A w dziedzinie taktyki szereg innowacji:

gboki szyk bojowy zamiast dawnego linjowego; od-

czenie kawalerji od dywizji piechoty, co zmniejszyo

samodzielno poszczególnych dywizji i zmusio ich

naczelników dostosowywa si lepiej do celu ogólnego

;

skupianie artylerji za pomoc formowania rezerwy ar-

tylerji na samym polu bitwy, a nie wczeniej. Pod-

rczniki fachowe wskazuj dugi szereg ówczesnych na-

bytków zarówno dla strategji jak i taktyki. Rewolucja

francuska wprowadzia w kad ga sztuki wojennej

cay szereg reform, które, z gruntu przetworzywszy

formy dawniejsze, stay si podstaw nowoczesnej or-

ganizacji militarnej.

Jeli teraz przejdziemy do chwili obecnej i do wy-

maga, stawianych obecnie przez teorj wojskow woj-

skowej praktyce, to zobaczymy szereg zasad nowych,

odpowiadajcych potrzebom zupenie dojrzaym, a do-

magajcych si wprowadzenia w ycie w imi sprav/-

noci i siy samego militaryzmu. Jednake rzdy dzi-

siejsze najwaniejszej z reform wskazanych nie prze-

prowadzaj, nie przeprowadz i nie mog przeprowa-

dzi. Nie mog dlatego, e owa z czysto militarnego

stanowiska potrzebna reforma jest szkodliw, ba, wprost

zabójcz z ich stanowiska politycznego i spoecznego.

danie zastpienia armji staych milicj ludow wi-

dzimy w programie socjalistów nie z powodu, e jest

takie efektowne, lecz dlatego, e przeprowadzenie ta-

kiej zmiany, bdc demokratyczne, jest jednoczenie

zgodne z wymaganiami nowoczesnej sztuki wojskowej,

podniosoby do maksymum si odporn kadego na-

rodu. Reforma, przez socjalistów dana, idzie wanie
w kierunku, wskazywanym przez nowoczesn teorj
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wojskow. Lecz wprowadzenie milicji znaczyoby od-

danie broni w rce proletarjatu, co byoby brzemienne

takiemi nastpstwami dla dzisiejszych panów wiata,

e wol zrzec si powikszania do stopnia najwyszego

potgi swych pastw, ni robi to w tak dla siebie

ryzykowny sposób. Dopiero, gdy gdzie rewolucja za-

prowadzi t zmian u siebie, inne pastwa pod presj

instynktu samozachowawczego bd musiay zrobi to

samo. Rewolucja rosyjska, przez Prusy napadnita, b-
dzie musiaa, stosujc najnowsze systemy organizacji

militarnej, zorganizowa armj rewolucyjn i, zgniótszy

gow reakcji — oficjalny Petersburg, zgnie serce

reakcji — oficjalny Berlin. Tym sposobem rewolucja

rosyjska pooyaby koniec temu feudalizmowi, który

rewolucja francuska burzy zacza... I dlatego najlep-

sza i jedyna obrona polskoci przed Prusami ley nie

w kombinacjach dyplomatycznych z dzisiejsz Rosj
przeciw Prusom — bo interesy absolutyzmu w Rosji

i Prusach s jedne i te same i, wbrew modnym dzi

a dowodzcym tylko historycznego nieuctwa frazesom,

ródo gówne antyrewolucyjnych i antypolskich ma-

chinacji leao zawsze nad New — lecz w zwizku

z rosyjsk i niemieck rewolucj przeciw rosyjskiej

i niemieckiej reakcji.

Nie odbiegajmy jednak od przedmiotu... Przykad

Anglji i Francji uczy nas, e zwyciskie rewolucje,

zmieniajc wewntrzne formy prawne i polityczne, to-

rujc nowe drogi rozwojowi spoecznemu, wytwarzaj

równie nowe formy organizacji militarnej i narzucaj

je krajom ssiednim. Wynik zwyciskiej rewolucji ro-

syjskiej musiaby by ten sam. Armja staa zostaaby

zastpiona milicj ludow. Dzisiejszy militaryzm prze-

staby istnie. I wszystkie zjawiska polityczne, niemo-

liwe, gdy je oceniamy z punktu widzenia militaryzmu
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istniejcego, stayby si moliwe, gdyby ten militaryzm

znikn. Wic jeli nawet byoby prawd — a przy-

kady Belgji, Serbji, Bulgarji wiadcz o czym wprost

przeciwnym — e militaryzm pastw ociennych unie-

moliwiaby istnienie Królestwa Polskiego niezalenego,

to naley pamita, e, o ile nawet pastwa ssiednie

przeyyby rewolucj, ich militaryzm nie przeyby rewo-

lucji- A przecie przypuszczamy tu od pocztku, e
rewolucja nastpi.

Wskazalimy powyej, e porównujc Rosj dzisiej-

sz z którymkolwiek innym pastwem w okresie rewo-

lucji, widzimy przewag czynników rewolucyjnych —
czynników dodatnich, jak ich nazywa bdziemy — po

stronie Rosji. Nie mówilimy jednake nic o czynni-

kach kontrrewolucyjnych — ujemnych; a przecie na

wynik ostateczny skada si zawsze wspódziaanie

wszystkich czynników, a nie dziaanie jednego tylko

ich rzdu. Otó, jeli czynniki dodatnie, rozpatrywane

porównawczo, zdaj si przemawia na korzy rewo-

lucji, to — jak zaraz zobaczymy — czynniki ujemne

przemawiaj na jej niekorzy. Przedewszystkim oka-

zao si, e w samym spoeczestwie rosyjskim abso-

lutyzm ma podstaw daleko wicej, anieli ludzie skonni

byli wogóle przypuszcza. Ile to w epoce do-konsty-

tucyjnej trzeba si byo nasucha zapewnie, e rzd
nie posiada w spoeczestwie adnych, ale to adnych
podpór, ile razy powtarzali ten frazes w kóko, w Rosji

i u nas, i postpowcy, i radykali, i rewolucjonici na-

wet, insynuujc nielicznym krytykom tego pogldu
specjaln niech wzgldem Rosji, brak rosyjskiego

patrjotyzmu. Dzi ta iluzja prysna. Okazao si, e
ocena ówczesna powstaa wskutek zaamania si spo-

ecznych zdolnoci spostrzegawczych w róowej mgle
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entuzjazmu, pyncej z wilgotnych pól Mandurji. Oka-

zao si, niestety, e w Rosji istnieje powana si
materjaln, tradycjami i t specjaln, nieuchwytn umie-

jtnoci rozkazywania — bo nie rzdzenia — klasa

spoeczna, stanowica niezachwian podpor rzdu. e
chwilowo, podczas pierwszej Dumy, ta klasa znika

gdzie z horyzontu, a póniej, podczas trzeciej, wy-

pyna na aren publiczn w olbrzymiej masie, do-

wodzi to tylko jej prnoci i odpornoci na wpyw
warunków nieprzychylnych. By moe, e wpyw jej,

dzi widoczny, jest zbyt wielki w porównaniu do istot-

nego znaczenia jej w spoeczestwie. Lecz w kadym
razie nie wolno tego wpywu nie widzie, tej klasy

nie docenia. Mówimy tu o klasie wielkich wacicieli

ziemskich. Ona jest, bya i bdzie wieczn podpor
absolutyzmu. Ta klasa stanowi przeytek feudalizmu,

bez wtpienia, lecz z tego bynajmniej nie wynika, aby

miaa by sab. Niestety, te przeytki feudalizmu s
w caej Europie wprost nieprzyzwoicie silne: w Anglji

landlordzi do dzi dnia s potg i ródem reakcji, w Pru-

sach junkrzy — ostoj monarchji, miaoby w Rosji by
inaczej? Rzd rosyjski ma w swym spoeczestwie nie-

tylko podpor, lecz pie, z którego sam wyrasta. Prze-

cie to dziadowie dzisiejszych obszarników rosyjskich

zbudowali pastwo — a wnuki miayby si dziedzictwa

wyrzec? Wszak oni uwaaj je, z jakim uporem feu-

dalnym, niezrozumiaym dla czowieka nowoytnego,

za sw wasno prywatn: te gubernatorstwa, jene-

ralskie posady, teki ministerjalne, caa wadza poli-

tyczna — to s ich, im si prawnie nale, tak samo,

jak ta ziemia, na której siedz. I jeli rewolucjonici

s mdrzejsi przeszym dowiadczeniem, to wielcy wa-
ciciele równie. Oni te wiedz, jak i my wiemy, e
i w 48 roku zagranic i podczas padziernikowych dni
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w Rosji rzd przeceni siy rewolucji: w rzeczywistoci

nie byo jeszcze tak bardzo le i monabyo nie ustpowa,
jak nie ustpiono podczas komuny paryskiej, jak nie

ustpiono podczas powstania w Moskwie. ..-Pod pewnemi

wzgldami klasa wielkici wacicieli jest w Rosji m-
drzejsza, ni w Anglji: landlordzi potrafi co prawda

skania proletarjat do oddawania na nich gosów przy

wyboraci, lecz skoni lumpenproletarjat do przelewa-

nia krwi za spraw rzdu udaje im si przewanie

tylko wówczas, gdy, ubrawszy go, nakarmiwszy i wy-

wiózszy za morze, poka mu Araba, Murzyna lub Hin-

dusa. Landlordzi rosyjscy nie s jeszcze na tyle sub-

telni, by wycign gos od proletarjuszy; lecz skoni
do przelewania krwi swój lumpenproletarjat potrafi

na godno, na miejscu i przy pomocy produktów kra-

jowych: do mu pokaza yda lub studenta. Klasa

wielkich wacicieli, oczywicie, i dawniej i gdzieindziej

istniaa, lecz nigdzie nie czya w sobie wschodniej

przebiegoci z zachodni kultur, nigdy nie bya tak

bogata dowiadczeniem, jak obecnie w Rosji. I to

dowiadczenie klas posiadajcych stanowi czynnik no-

wy, jaki w XVIII i XIX stuleciu nie istnia. Dalej id
olbrzymie rodki pienine i kredytowe, znajdujce si

w rozporzdzeniu rzdu. Wreszcie armja regularna,

posiadajca monopol rozporzdzania najnowszemi rod-

kami technicznemi.

Te wszystkie czynniki ujemne musz by brane

pod uwag, gdy mówimy o ostatecznym rezultacie ru-

chu politycznego, którego jestemy wiadkami i ato-

mami. Jeli ich wpyw zostanie szybko zneutralizowa-

ny i odrazu przezwyciony przez czynniki przeciwne—
wówczas bdziemy mieli rewolucj, lecz— tylko wów-
czas. Obecnie rewolucji moemy pragn, moemy jej

przejawieniu si w miar si dopomaga, ale nie mo-
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emy by pewni, e nastpi. Spodziewamy si jej

i ca dusz podamy; lecz jeli nawet w tym lub

owym fakcie widzimy ogniste znaki tryumfalnego po-

wrotu rewolucji, to czy moemy by pewni, e si
nie mylimy? Wszak po 48-ym roku przez dugi czas,

z miesica na miesic, z roku na rok, dziaacze rewo-

lucyjni myleli, e co ju przeszo — to bya tylko

pierwsza fala; wszak nawet tacy przenikliwi ludzie,

jak Lassalle, w kadym niemal wypadku politycznym,

nawet we francuskim zamaciu stanu, widzieli oznaki

zbliajcej si burzy. A jednak — burza nie nadesza:

ycie potoczyo si oyskiem kompromisów pomidzy
zasadami rewolucji a zasadami absolutyzmu. Rewo-
lucja nie wyrzeka si swych celów, lecz wkroczya na

drog ewolucyjnej demokratyzacji pastwa. I jeli,

oceniajc jak naley siy absolutyzmu w Rosji i, wi-

dzc jego chwilowe zwycistwo, spojrze na siy po-

tencjalne ruchu demokratycznego, dojrze jego gbi
i szeroko, ca ujawnion wiadomo polityczn

mas, — to mona si skania do pogldu, e jeeli

burza rewolucyjna nie przyjdzie, jednak w kadym ra-

zie pastwo wejdzie na drog demokratyzacji. e dzi

absolutyzm znów gow podnosi, e wnosi do trzeciej

Dumy projekty praw, bdce spenieniem zamysów
Plewego, — to s objawy, które same przez si nie

mog by uwaane jako wytyczne dalszego rozwoju

i, choby nawet ca konstytucj odwoa jaki mani-

fest, fakt taki nie przesdzaby dalszego, historyczne-

go rezultatu. W Austrji w dwa lata po nadaniu kon-

stytucji cofnito j (1851 r.), zniesiono odpowiedzial-

no ministrów, sdy przysigych, wybieraln izb

prawodawcz zamieniono naznaczon zgóry rad pa-
stwa, majc gos jedynie doradczy, i przez dziewi
lat rzdzi, wizi, wiesza dawny system meterni-
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chowski; lecz koniec koców zasady demokracji po-

czy zwycia, dano konstytucj, sejmy prowincjo-

nalne, krok za krokiem znoszono stare wizy i wresz-

cie — jest powszechne gosowanie. Procesu, zaclio-

dzcego w laboratorjum dziejów, nie mierzy si wska-

zówk dwudziestu czterech godzin, lecz dugoci ycia

ludzkiego. I rezultaty ostateczne 1905 roku widoczne

bd nie w trzeciej Dumie i nie w czwartej — o ile

bdzie — lecz dopiero za jakie kilka dziesitków lat.

I dla kadego jest widoczne, e jeli w Rosji rozwój

kultury ma by ocalony, to demokracja zwyciy musi.

Powolna demokratyzacja pastwa, to druga praw-

dopodobna linja, po której moe pój dalszy bieg wy-

padków w Rosji. Lecz jeli uwaamy, e demokraty-

zacja Rosji nastpi moe, to winnimy odpowiedzie

na pytanie, do jakich form politycznych demokraty-

zacja doprowadzi musi. Do czego doprowadzia lub

doprowadza demokratyzacja pastw innych ? Odpo-
wied na to pytanie, bdce jednoczenie odpowiedzi
i na pierwsze, mog nam da dzieje pastw, czy pod

wzgldem obszaru czy rónorodnego skadu zbliaj-

cych si do typu, reprezentowanego przez Rosj. Ma-
my wic Anglj, w której proces demokratyzacji po-

sunity jest bardzo daleko, i Austrj, w której znajduje

si on w fazie wczeniejszej. Rzdy centralistyczne

byy w Austrji moebne, dopóki byy jednoczenie rz-

dami absolutnemi; lecz, gdy zostaa zagwarantowana

wolno sumienia, sowa, zebra, oznaczao to dla

Czechów np. wolno mówienia po czesku i zaspaka-

jania swych czeskich potrzeb kulturalnych, dla Pola-

ków, Niemców, Kroatów— dla kadego z ludów, za-

mieszkujcych pastwo — wolnoci konstytucyjne mu-
siay zosta przetumaczone na specjalny jzyk insty-

tucji narodowych. Centralizm, sprowadzajcy do jednego

Marzenia polityczne. 7
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poziomu system zaspakajania spraw miejscowych, nie

znoszcy odrbnoci, starajcy si ca sztuk rzdze-

nia sprowadzi do zbudowania mechanizmu, którego

czci poszczególne dayby si w kadej chwili za-

mienia i przestawia z koca w koniec,— centralizm

stan w sprzecznoci z nowemi zasadami i, o ile one

miay zapanowa, on musia zosta usunity! Decen-

tralizacja, utworzenie sejmów krajowych, stao si

niezbdnym warunkiem demokratyzacji. Póniej walka

o wprowadzenie w ycie swobód konstytucyjnych

i o zdemokratyzowanie centralnego ciaa prawodaw-

czego przez szereg lat góruje nad dnociami odrod-

kowemi. Lecz gdy tylko zostaje wprowadzone goso-

wanie powszechne przy wyborach do parlamentu, znów

rozpoczyna si walka o decentralizacj, walka, w której

chodzi o jeszcze gbsze przeprowadzenie „podziau

pastwa" — jakby powiedzieli padziernikowcy— a na

któr skadaj si trzy wzajemnie dopeniajce si pr-

dy: denie do zdemokratyzowania sejmów, denie
do rozszerzenia ich kompetencji i denie do zast-

pienia podziau na kraje podziaem na terytorja na-

rodowociowe. Inaczej mówic, tendencja odrodkowa
w Austrji zmierza w kierunku rozbicia dzisiejszego

pastwa jednolitego i utworzenia na jego miejsce

pastwa zwizkowego czy te zwizku pastw, a wic
w kadym razie systemu, opartego na zasadzie uzna-

nia kadej narodowoci za jednostk prawno-pastwo-

w. Ten sam skutek — decentralizacja — jaki spowo-

dowany zosta w Austrji przez demokratyzacj post-

pujc w pastwie o rónorodnym skadzie lud-

nociowym, spowodowany zosta w Anglji przez de-

mokratyzacj zachodzc na terytorjalnie olbrzymiej

przestrzeni. Nie de jur, lecz de facto imperjum

Brytaskie przedstawia dzi zwizek republik, których
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kompetencje nie róni si od niezalenoci zupenej

niczym prócz udziau w zaatwianiu czysto politycz-

nyci spraw zagranicznycli, — bo i zagraniczne spra-

wy iandlowe zaatwiaj same, wcznie z ustanawia-

niem ce wwozowyci na towary angielskie. A wic
demokratyzacja w pastwaci o niejednolitym skadzie

narodowociowym oraz w pastwaci, obejmujcycli

ogromne terytorja, doprowadza z niezomn koniecz-

noci do rozbicia si ici — jako pastw wanie —
na szereg drobniejszyci, nowyci pastw, republik de-

mokratycznych.

Jeli nie widzimy dzi tendencji odrodkowycli we
Francji i w Niemczech, to naley pamita, e mamy
tu do czynienia z pastwami terytorjalnie stosunkowo

niewielkiemi, a przedewszystkim — jednolitemi (co do

Niemiec — prawie jednolitemi) pod wzgldem naro-

dowym. A w Niemczech poza tym w dalszym cigu

utrzymuje si prd, dcy do narodowego zjednocze-

nia Niemców, wynikajcy z tego, e fakt zjednoczenia

si ich w jednej organizacji politycznej jest wzgldnie

wieej daty, oraz, e nie objo jeszcze ono wszyst-

kich Niemców (Niemcy austrjaccy !). Decentralizacja

polityczna wyraa si tu w nadzwyczaj silnej for-

mie — w rozdziale na oddzielne pastwa : Prusy, Ba-

warja etc. Prd odwrotny — centralistyczny — byby
tu najzupeniej zrozumiay, bo byby deniem do za-

cinicia wzów wspóycia narodowoci jednolitej,

t. j., wynikaby z tej samej przyczyny, która gdziein-

dziej, w innych warunkach, powoduje tendencje de-

centralistyczne. Lecz w Niemczech istnieje przyczyna

specjalna dzisiejszych dnoci centralistycznych, wi-

docznych w partjach demokratycznych : mianowicie,

powstrzymanie si, od lat z gór trzydziestu, procesu

demokratyzacji centralnych instytucji politycznych, przy-

7*
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czym walka o ich zreformowanie wystpuje w formie

denia do zmniejszenia zakresu penomocnictw po-

szczególnych pastw zwizkowych. W Niemczech nie-

ma rzdów parlamentarnych, kanclerz— jedyny wspólny

minister Rzeszy — nie jest politycznie odpowiedzialny

przed parlamentem. A poniewa rozszerzenie kom-

petencji parlamentu i zaprowadzenie rzdów parla-

mentarnych moe odby si li tylko kosztem sejmów

krajowych i, co za tym idzie, Rady zwizkowej,— tu

wic ley ródo owych centralistycznych zapdów wi-

docznych u socjalistów niemieckich. Lecz kierunek ten,

zupenie na miejscu w danych warunkach w Niemczech,

ma znaczenie bynajmniej nie zasadnicze, lecz taktycz-

ne, i nie mona wikszego grzechu popeni wobec

ducha i metody demokracji, jak przenoszc ywcem
taktyk niemieck w inne rodowisko. I w kadym ra-

zie, o ile widzimy w Niemczech tendencje centralistycz-

ne, nie naley zapomina, e istniej one na gruncie

gbokiego decentralizmu, ju dzielcego jednolit
mas narodow, na którego przezwycienie — gdy

wystpowa w jeszcze ostrzejszej formie — potrzeba

byo dugich lat pracy i wysików. Co si za tyczy

znajdujcych si w pastwie niemieckim grup narodo-

wociowych nie - niemieckich, to niema adnej wt-
pliwoci, i wród nich prd decentralistyczny przeja-

wiby si natychmiast, gdyby rozpocz si wstrzyma-

ny proces demokratyzacji,

Otó w pastwie rosyjskim, gdzie okoo 50%
ludnoci nie naley do szczepu panujcego, wraz z po-

jawieniem si demokratyzacji, wejd w gr obydwa

czynniki odrodkowe: zarówno mechaniczne wpywy
ogromu terytorjalnego, kryjce w sobie rónorodno
zewntrznych warunków kulturalnych, jak i organicz-

ne — rónic narodowociowych. Wobec wyszoci no-
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woytnych rodków komunikacji nad dawniejszemi

i niszego, ni w Austrji, zróniczkowania si ludnoci

pod wzgldem narodowociowym, kady z tych czyn-

ników, wzity oddzielnie, bdzie dziaa sabiej, ni
w pastwach, gdzie wpyw ich rozwija si w caej

peni, lecz zato obydwa te czynniki bd dziaay

jednoczenie. Ogólne wic tendencje demokratyzacji

i jej rezultat ostateczny musi by ten sam: rozbicie

si (zróniczkowanie si, przetworzenie, rozpadniecie —
jakiegokolwiek terminu uyjemy, istota rzeczy si nie

zmienia) pastwa jednolitego na szereg narodowych,

demokratycznych republik, zupenie lunie pomidzy
sob zwizanych. — Ju dzi widoczne jest dla ka-
dego, kto wpatrzy si w gbie rosyjskiej rzeczywi-

stoci pastwowej, e pod pozornie jednolit pokryw
imperjum istnieje — zdajemy sobie zupenie spraw
z niedokadnoci wyraenia, jakie w braku innych uy-
jemy — szereg komórek pastwowych w stanie ukry-

tym: imperjum, Rosja, mechanicznie wchonwszy szereg

pastw lub terytorji, bdcych pastwami w stanie zaczt-

kowym, nieraz bardzo pierwotnym, zniszczyo, usuno
to, co byo ich nadbudow, ich organami zewntrznemi;

lecz przyczyn wewntrznych, gbokich, spoecznych,

których wykwitem naturalnym bya nadbudowa znisz-

czona, usun nie byo w stanie; ustanowiona jedno-

lito pastwowa bya tylko powierzchowna, pozorna,

i gdy ta skorupa zewntrzna pod wpywem takich czy

innych przyczyn pka lub sabnie — formy, tkwice

pod ni, musz ujawni si nazewntrz. Ju dzi z dnia

na dzie staje si coraz bardziej widoczne, e ogólno-

pastwowa Duma, obdarzona kompetencj ustanawiania

praw dla kadego zaktka pastwa, jest nonsensem,

takim samym, jakim byaby np. wspólna instytucja pra-

wodawcza dla caego imperjum brytaskiego ; e o ile
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ta Duma miaaby racj bytu jako ciao, stanowice

ogólne zasady konstytucyjne dla caego imperjum, to

ta racja istnie przestaje z chwil, gdy Duma staje si
prawodawc dla wszystkich spraw ycia codziennego,

bo te ostatnie funkcje daleko lepiej speniayby jakie

okrgowe izby prawodawcze poszczególnych okrgów.

W miar, jak — i o ile — zaatwione zostan sprawy

najwaniejsze, stanowice podstawy ycia obywatel-

skiego, wspólne dla caej ludnoci imperjum, ta nieod-

powiednio Dumy centralnej do dziaalnoci prawo-

dawczej, tyczcej wycznie poszczególnych krajów,

przejawia si musi coraz silniej, by wreszcie przero-

dzi si w wyrane tendencje odrodkowe. A gdy, przy

posuwajcej si demokratyzacji, ten prd raz si po-

jawi, pocznie prze wewntrzny rozwój polityczny Rosji

w tym samym kierunku, jaki zwycia w Austrji i Anglji.

Królestwo Polskie i inne czci pastwa, pocztkowo

traktowane jako kraje drugorzdne, po jakim czasie

mog otrzyma najprzód autonomj wazk, lecz z bie-

giem demokratyzacji ogólnej granice tej autonomji mu-

sz si rozszerza, by wreszcie przerodzi si w samo-

dzielno prawno-pastwow. I nawet wpyw witego
synodu nie bdzie w stanie zmieni wyników ogólnego

procesu demokratyzacji; moe je co najwyej opóni.

O ile przypuszczamy, e ewolucja polityczna Rosji

pójdzie albo pen zaama gwatownych, zygzakowat

linj rewolucji, czy te spokojn linj powolnych zwy-

cistw demokracji — to przypuszczamy tym samym,

e sia zbiorowa pierwiastków dodatnich okae si

wiksz, ni pierwiastków ujemnych. I kiedy widzimy

moraln nico i próchno caratu, a z drugiej strony

modego, penego pikna, uczu i wielkich powice
gienjusza rewolucji rosyjskiej — to pragniemy nie wt-
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pi ani na chwil, e wiato i tym razem zwyciy
ciemnoci, e gienjusz rewolucji wyjdzie z zapasów

tryumfatorem. I kady czowiek, w którego piersi tkwi

cho iskierka ogólno-ludzkich ideaów, musi yczy
wielkiemu narodowi wielkiego zwycistwa. A u rewo-

lucjonistów wiata caego kada kropla krwi w yach
ttni pragnieniem gorcym zwycistwa dla towarzyszów

rosyjskich.

To wszystko prawda. Lecz oto do mózgu wdziera

si robak zwtpienia i syczy: a co bdzie, gdy rewo-

lucja zostanie ostatecznie zamana i wypleniona? aden
ruch rewolucyjny nie by nigdy tak wiadomy jak ro-

syjski, bdcy wiadomym zarówno w poczuciu wo-

dzów jak i onierzy — lecz wiadomo ta istnieje

u obydwuch stron walczcych; jest wicej czynników re-

wolucyjnych, lecz równie wiksze s, ni gdziekol-

wiek przedtym, siy reakcji. Co wówczas, gdy moc

obydwuch przeciwników bdzie stale wyczerpywaa si

oporem stawianym i si na prac pozytywn nie sta-

nie? Co wówczas?

Takie pytanie w wielu sercach odruchowo musi

budzi prawie odraz. Jakto!? Czyby to byo mo-

ebne? Te wszystkie wysiki miayby i na marne?

Bohaterstwa, powicenia, morze ez, krwi i ofiar, cay

kwiat narodu i owoc jego ducha— mogoby to wszystko

zgin, zmarnie, rozwia si w nico? Pastwo, takie

rozlege, bujne ziemi rodzajn, caa kultura odrbna —
czy moe przepa?

Niestety, niema adnej przyczyny objektywnej, wo-

bec której caa cywilizacja wogóle nie miaaby kiedy

zagin. I niema równie adnej przyczyny objektywnej,

absolutnej, wobec której moliwo upadku Rosji by-

aby stanowczo wykluczona. To tylko w poezjach kada
za rodzi mciciela i za ide marnie nikt nie ginie.
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W yciu jest inaczej. Wszystkie nasze ideay: sprawie-

dliwo, braterstwo, równo s najzupeniej obojtne
dla natury i dla wszystkich nazewntrz czowieka sto-

jcyci czynników. I jeli ludzie sami nie zapewni
tryumfu tego, co nazywaj sprawiedliwoci, dobrem
etc, to ideay nie tryumfuj. W yciu widzimy cae
rzeki ez, za które nikt nigdy nie odemci i nie ode-

mci, tysice bojowników, polegych najzupeniej na

marne — o ile nie bra w rachub ulepszenia gruntu —
cae wiaty idei, które przepady bez ladu i bez echa.

Czy cae kultury odrbne nigdy nie giny? Wszak
caa historja powszechna jest w trzech czwartych ni-

czym innym jeno skadem rozbitych pastw i strzas-

kanych cywilizacji. Czyby takie destrukcyjne procesy

historyczne naleay wycznie do przeszoci, a dzi
istniaa jaka zupenie pewna asekuracja przeciw po-

wtórzeniu si tego rodzaju dramatów dziejowych? e
tego rodzaju rezultat rozwoju Rosji byby niepodany
nietylko dla jednostek, lecz dla miljonów — nie ulega

wtpliwoci; lecz to bynajmniej nie moe suy jako

dowód, e taka ewentualno znajduje si poza grani-

cami moliwoci.

Syszymy: absolutyzm rosyjski stan w sprzeczno-

ci z siami ywotnemi Rosji; jego upadek jest ko-

nieczny i dla dalszych postpów kapitalizmu w pa-
stwie, i dla ocalenia stanu wociaskiego od ruiny

ostatecznej, i dla rozwoju kultury i owiaty, i dla oca-

lenia skarbu pastwa od bankructwa, a pastwa —
od zaprzedania kapitaowi cudzoziemskiemu. Wszystko

to jest najzupeniej suszne. Odwamy si jednak na

wniosek, pyncy z powyszego w razie, gdy nie siy

ywotne Rosji oka si silniejszemi od absolutyzmu,

lecz absolutyzm od si ywotnych. Co bdzie wówczas?

Wówczas dalszy postp kapitalizmu zostanie zahamo-
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wany, stan wociaski popadnie w ruin ostateczn,

kultura i owiata rozwija si nie bd, skarb pastwa

zbankrutuje, a pastwo samo — zaprzedane kapitaowi

cudzoziemskiemu. Wszystko to wypywa niezbicie ze

sprzecznoci zasadniczej, powyej wyraonej, i jest

moliwe nietylko logicznie, lecz i faktycznie, podobnie

jak moliwe s gwatowny wybuci lub powolna demo-

kratyzacja; mona przypisywa mniejszy lub wikszy

stopie prawdopodobiestwa tym tendencjom rozka-

dowym, lecz negowa ich moliwo byoby to ceni

wasne chci wyej, niz objawy konkretne.

Absolutyzm rosyjskistanprzedewszystkim v/ sprzecz-

noci z tym, co byo poprzednio ródem jego mocy:

z polityk imperjalistyczn. Wypadki lat ostatnich do-

wiody, e pastv/o nie jest w stanie utrzyma na sto-

pie wymaganej ani armji ani floty; i nim w Rosji po-

czto mówi o koniecznoci upadku absolutyzmu w imi
interesów kultury narodowej, mówiono o sprzecznoci

absolutyzmu z militarn sprawnoci pastwa. danie
reform wypywao nietylko ze róde szlachetnego pa-

trjotyzmu, lecz równie, w niektórych warstwach, ze

róde zaborczego szowinizmu: poprostu uwaano ca-

rat za niezdolny do dalszych podbojów. I to by mo-

ment, skierowujcy przeciw absolutyzmowi szeregi lu-

dzi, którzy o wocian, kultur, owiat dbali tyle, co

o szelg zamany. Wobec tego zdawaby si mogo,

e reformy najpierwsze i najradykalniejsze powinny

zacz si wanie w dziedzinie obrony pastwowej.

Tymczasem widzimy, e tu, po krótkich wahaniach,

wszystko poszo staremi drogami. Jeneraów pod sd
oddanych sdzono w taki sposób, aby bro Boe nie

wypyny na wierzch przyczyny i wysoko postawione

osoby faktycznie za istniejcy system zarzdu wojsko-

wego odpowiedzialne. A choby im nawet kar fikcyj-
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nych nie wyznaczono, lecz poprostu rozstrzelano —
nie zmienioby to ani na wos systemu istniejcego, oto-

czonego przywilejem carskiej nietykalnoci. Reorgani-

zuje si armja, buduje si flota, lecz w nowych kadrach

panowa bdzie duch panujcy dotychczas. Ju s nowe
pancerniki, które nie wytrzymay prób przepisanych;

we flocie znów widzimy poktne odprzedawanie nie-

tylko wgla, lecz kotów parowych i szereg t. p. fak-

tów, zapowiadajcych powtórzenie si starych, bajecz-

nych rzeczy, zdumiewajcych wiat cay; marynarka

i nowe armaty bd, to nie ulega wtpliv/oci, lecz ile

wie dziaowych na nowych pancernikach bdzie z tek-

tury, w ilu pociskach — piasek zamiast prochu, o tym

bd wiedzieli, do czasu, tylko fachowcy. Nigdy jeszcze

nie mówiono w Rosji tak wiele i tak gono o patrjo-

tymie, odrodzeniu, dumie narodowej. Lecz nie mona
dopatrywa si w tym objawu ozdrowienia, gdy swój

patrjotyzm na kadym kroku podkrelaj ci mianowi-

cie, którzy s zwolennikami starego adu, bdcego
gbsz przyczyn klski militarnej. Fakty mówi co

innego: Dotychczas absolutyzm okazuje si silniejszym

nawet od interesów polityki imperjalistycznej. Czy nie

okae si silniejszym od wszelkich innych interesów

pastwowych i narodowych? — na to pytanie odpo-

wied ostateczn da moe tylko przyszo.
Tymczasem za, w yciu wewntrznym pastwa,

dopatrze si mona oznak rozkadu wewntrznego

równie dobrze, jak nadcigajcej burzy lub powolnego

postpu. W armji dotychczas jeszcze — pocztek 1908

roku — niektóre oddziay artylerji, czci gospodarskie

i t. p. nie zdyy jeszcze wróci z wojny japoskiej

na miejsca waciwe; onierza demoralizuje stan wo-

jenny, co osabia si bojow caej armji; cz sybe-

ryjskich przedsibiorstw rzdowych zostaa wydziera-
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wion lub sprzedana towarzystwom cudzoziemskim;

szkoy zamykaj si, niedostateczny personel nauczy-

cielski, wskutek ostracyzmu rzdowego, zmniejsza si

zamiast zwiksza; napady i rozboje wzrastaj, wzras-

tajce szeregi policji obciaj budet ziemstw, zmniej-

szajc nakady produkcyjne. O ile takie i tym podobne

fakty wczane s w poczet objawów rozkadu przez

nieprzyjació Rosji, — mona umiejtno klasyfikowa-

nia podejrzewa, lecz podejrzenia takie musz upa,
gdy to samo mówi Rosjanie. A podobne gosy po-

wtarzaj si coraz czciej. Oto co mówi niedawno

byy prezes pierwszej Dumy, Muromcew: „Obawiam

si, e od chwili otwarcia trzeciej Dumy rozkad pa-
stwa pójdzie olbrzymiemi krokami. Rozkad ten zacz
si ju zreszt. Moralna powaga wadzy utracia ju
wszelk si. Ludno cierpi i sucha tylko ze strachu

przed bagnetami i kulami. Równoczenie za ogarnia

ogó coraz wiksza obojtno na losy pastwa. Lu-

dzie przyzwyczaili si ju y z dnia na dzie, z go-

dziny na godzin. Wszdzie panuje i zakorzenia si
anarchja. A nowych podstaw ycia nawet w perspek-

tywie nie wida."

Jeli zestawi fakty obecne z dawniejszemi, okae
si, e mamy tu do czynienia nie z objawami chwili, lecz

z chorob, toczc stale organizacj spoeczn. I wów-
czas staj przed nami pytania: a moe racj mia tenm stanu, który okreli stan Rosji jako „walk nie-

zdarnego rzdu z bezsiln rewolucj"? A moe w tej

walce tak wyczerpywa si bd wszystkie siy ywotne,

e zacznie ich powoli brakn na podtrzymanie egzys-

tencji dotychczasowej? Moe mamy tu do czynienia

ze zjawiskiem analogicznym do noszcego w biologji

nazw „arrested development" : powstrzymanie si nie

wzrostu, lecz rozwoju, zanik dalszego procesu rónicz-
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kowania si, zachodzcego wewntrz organizmu a ko-

niecznego dla wytworzenia nowych organów, spenia-

jcych funkcje niezbdne dla zapewnienia sprawnoci
w cigle komplikujcej si walce o byt, zanik grocy
yciu, jeli jednoczenie rozwin si nieprzychylne wa-

runki zewntrzne lub pojawi si choroba, w warun-

kach normalnych sama przez si nie miertelna? Dal-

sze stopnie rozkadu przewidzie mona atwo i, jeli

one nastpi, wówczas historja Rosji pocznie pod pew-

nemi wzgldami naladowa niedawn historj Turcji.

Tam te zaczo si od wojen nieszczliwych, od

buntów wojskowych, od wyduszania si podatków

z popadajcej w coraz wiksz ndz ludnoci, od sprze-

day obcym niektórych przedsibiorstw rzdowych

;

a póniej przysza kontrola cudzoziemców nad finan-

sami pastwa, nowe klski zewntrzne, nowe bunty

i powstania wewntrz i t. d. A w cigu tego czasu wy-

walczya sobie niepodlego Grecja, nastpio uroczyste

porczenie autonomji krajów sowiaskich, które powoli,

nieznacznie, drog zdobyczy faktycznych, nieraz na-

wet nie potwierdzanych liter prawa, uzyskay autono-

mj polityczn; odpada Bonia i Hercegowina, Grecja

zadaa i otrzymaa nowe prowincje i t. d. i t. d.

a do dnia niedawnego, gdy to w buntujcych si
prowincjach Turcji europejskiej paszowie rzdzili pod

kontrol urzdników, przysanych przez mocarstwa

obce. Rozbicie polityczne Turcji nie przybrao formy

federacji pastw, lecz te nie przyszo jak grom z jas-

nego nieba — nagle i niespodziewanie: dokonao si

jako proces historyczny, rozo:tony na stulecia, którego

koniec i rezultat ostateczny tkwi jeszcze gdzie, nie-

widzialny, w dalekiej przyszoci. A podczas przebiegu

tego procesu z rozpadajcego si pastwa uformoway
si nowe: odyy i rozwiny si wszystkie „komórki
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pastwowe", które przez dugi czas, utajone, pozornie

bez ycia, tkwiy pod powok uudn tureckiej jed-

noci pastwowej.

O ile Rosj rzeczywicie czeka powolny rozkad

polityczny, to jednym z wyników tego procesu musi

by odpadnicie od rozstrajajcej si organizacji wszyst-

kici krajów, zdolnych do ycia pastwowego samo-

dzielnego. Wyliczy po imieniu szereg tych krajów

nikt si dzi nie podejmie. Lecz ju obecnie wida,

e z poród wszystkich prowincji rosyjskich krajem,

posiadajcym najwicej szans i danych do niezale-

noci politycznej, jest Królestwo Polskie. I, o ile roz-

kad pastwowoci rosyjskiej stanie si normalnym

procesem historycznym, to nieuniknionym jego wyni-

kiem jest samodzielno polityczna Królestwa.

Rozpatrzylimy powyej trzy drogi: rewolucji, po-

wolnej demokratyzacji i wreszcie — rozkadu politycz-

nego, któremi moe pój dalszy rozwój wypadków
w Rosji. Na któr z tych dróg historja faktycznie

wkroczy, o tym decydowa wcale nie chcemy : by
moe, i Rosj czeka rewolucja; by moe, i — po-

wolny rozkad lub powolna demokratyzacja; by moe,
zreszt, i ycie, zawsze tak pene rozmaitoci,

wybierze drog jakiego kompromisu pomidzy dwo-

ma lub nawet wszystkiemi trzema kierunkami. Wanym
dla nas jest to, e historyczny rozwój pastwa poto-

czy si po linji, której kierunek bdzie si zblia do

jednego z trzech kierunków tu oznaczonych, i której

punkt kracowy, pod wzgldem pooenia polityczne-

go Królestwa Polskiego, jest w kadym wypadku
jeden i ten sam. Przepowiada, i rozwój wypadków
politycznych pójdzie t albo tamt drog, nie uwaamy
ani za podane ani za potrzebne, albowiem stawianie
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dokadnych prognoz, mogc by co prawda zalet,

nie jest wcale obowizkiem polityka. Jego obowizkiem
jest natomiast przewidzie wszelkie ewentualnoci mo-
liwe i zbudowa program, odpowiadajcy równie do-

brze kadej z nich. Dla nas wanie takim, odpowia-

dajcym wszelkiej ewentualnoci, planem jest nieza-

lene Królestwo. Jak w dziedzinie strategji wojskowej

dobry plan odpowiada winien wszelkim prawdopo-

dobnym moliwociom, a plany, oparte na przyjciu

jednej tylko ewentualnoci, najczciej kocz si

klsk, podobnie opieranie caej strategji politycznej

na jakiej jednej hipotezie historycznej byoby zasad-

niczo faszywe. I dlatego te sprawa cisego oznacze-

nia kierunku, jaki mianowicie przybierze dalszy rozwój

wypadków w Rosji, ley, cile mówic, poza dziedzi-

n polityki waciwej z tego wzgldu, e czyje prze-

wiadczenie o zwycistwie tego lub innego kierunku

samo przez si nie przesdza ani spraw taktyki ani

tymbardziej takich spraw jak programowe. Ten albo

inny pogld na drog rozwoju Rosji o programie nie

decyduje i decydowa nie moe. Natomiast wanym
moe by jedynie ostateczny wynik tego rozwoju, który,

co do Królestwa, jest jeden i ten sam.

Jeli podejmowalimy wogóle zagadnienie co do

dalszego biegu wypadków politycznych w Rosji, to

tylko poto, by sprawdzi, czy zakrelone przez nas

koncepcje programowe nie przekraczaj granic moli-

woci logicznej, by uwiadomi sobie konsekwencje,

pynce z wyranego akceptowania takiej lub innej hi-

potezy rozwojowej. Wszak cae to rozumowanie pod-

jlimy nie w celu budowania marze na gruncie rze-

komo okrelonej przyszej rzeczywistoci politycznej,

lecz w celu znalezienia w rzeczywistoci sprawdzianu dla

marze naszych, ju wyrosych niezalenie od warun-
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ków politycznych istniejcych. I sprawdzian ten prze-

mawia na nasz korzy, albowiem wiadczy, e mo-
liwo objektywna urzeczywistnienia si programu na-

szego istnieje, e czy taka czy inna bdzie przysza

rzeczywisto, miejsca w niej na politycznie samodzielne

Królestwo Polskie nie zabraknie.

Rezultat otrzymany daje si uj jeszcze w jedn
form. Poniewa utworzenie si Królestwa samodziel-

nego otrzymalimy jako wynik kadego z trzech przy-

puszczalnych kierunków dalszego biegu wypadków,

wic prawdopodobiestwo urzeczywistnienia si naszej

prognozy co do Królestwa jest trzy razy wiksze, ni
kadej z trzech hipotez rozwojowych co do Rosji.

Ten pewnik matematyczny polecamy uwadze wszyst-

kich zwolenników opierania programu jedynie na wy-

próbowanej wartoci prognozach, sami za zajmiemy

si czym innym. Okazuje si mianowicie, e nie wiemy
nic pewnego nietylko o dalszych rezultatach poli-

litycznych naszej walki, lecz nawet o istocie procesu,

odbywajcego si w oczach naszych, procesu, którego

my sami jestemy nietylko wiadkami, lecz uczestni-

kami. Czym jest chwila obecna, czym byy wypadki

ostatnich dwuch lat? Czy wstpem do silniejszego re-

wolucyjnego wybuchu, czy pocztkiem demokratyzacji

i prawdziwego ustroju reprezentacyjnego, czy te pre-

ludjum do niesychanej, lat dziesitki trwajcej reakcji,

rujnujcej sam byt pastwowy? Wszelka odpowied,

jak dzi da mona, bdzie wycznie tylko przy-

puszczeniem osobistym mniej lub wicej dowolnym,

a to dlatego, e kady niemal radby nada inn tre
wypadkom: jedni pragnliby skierowa je na drog
rewolucji, inni — reakcji, inni — pokojowego rozwoju

i t. d. Tak czy inaczej, nie ulega wtpliwoci, e
wszystkie lub prawie wszystkie odpowiedzi, dzi da-
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wane, mog okaza si zupenie faszywe. Sd pewny
i suszny o istocie obecnego procesu dziejowego b-
dzie mona wyda wówczas dopiero, gdy wiadome
bd rezultaty ostateczne, pewne i trwae, gdy epoka

przejciowa minie, i gdy formy polityczne utrwal si
na tyle, e wydanej o nici opinji rzeczywisto po

roku nie zada kamu. Podobnie jak sdy o kierunku

przyszych wypadków, s równie objektywnie bezwar-

tociowe wszelkie sdy, tyczce si ogólnej charakte-

rystyki wypadków biecych : upieranie si przy twier-

dzeniu, e, dajmy na to, walczymy dzi o rewolucj,

a nie o demokratyzacj, wszelkie rozstrzyganie osta-

teczne, e walczymy o t ostatni, a nie o rozkad

pastwa, dowodzioby, wobec niewiadomoci naszej

nawet co do ogólnego charakteru przyszych wypad-

ków, jedynie braku wszelkiego zmysu historycznego,

a nie staoci przekona.

Oczywicie, wszystko, comy powiedzieli przed

chwil, tyczy si t. zw. sdów objektywnych o zja-

wiskach historycznych. Lecz bardzo czsto w form
sdów objektywnych ubierane s czysto subjektywne.

Zwyczaj ten, z wielk szkod dla prawidowego wia-
topogldu, rozpowszechni si pod wpywem wulgar-

nego pozytywizmu, stosowanego w zakresie socjologji

i polityki, — a w obozie socjalistycznym, którego

równie nie omin, pod wpywem rónych pseudo-

marksistów. Metoda ta pod pewnemi wzgldami jest

bardzo uyteczna, albowiem we wszelkiego rodzaju

sporach pozwala zyska odrazu pewn przewag po-

zorn nad przeciwnikiem: suchacz zostaje zdobyty

zapewnieniem o niewprowadzaniu adnych subjektyw-

nych poda, natomiast dostaje wycznie „materja

objektywny" (t. j. materja, w którym denia subjek-

tywne s starannie rozpuszczone); w rezultacie wic
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pochania czysty subjektywizm pod inn nazw. A po-

niewa ogromnej wikszoci ludzi taka lub inna for-

ma oszukiwania samych siebie koniecznie jest potrzeb-

na do szczcia, wic pikna metoda, — nieraz, jak

na ironj, naukow zwana, — cieszy si powodzeniem

szczególniej w sferach dnych wycznie i tylko „ostat-

niego sowa" nauki spoecznej. W zachodnio-europej-

skim socjalizmie, na szczcie, miny ju dni pano-

wania tej iluzji metodologicznej. Zato u nas pocza
ona dopiero na dobre kwitn w ostatnich czasach.

Oto przykad takiego, pod figowym listkiem objek-

tywizmu ukrywajcego si sdu subjektywnego

:

„Udzia nasz w toczcej si pod caratem walce re-

wolucyjnej si faktów, niezalenie od naszych subjek-

tywnych poda, uniemoliwia walk separatystyczn

w Polsce". I zaraz potym, cho od nowego wiersza:

„Tak wic kwestja, czy walczymy o niepodlego, czy

o demokratyzacj pastwa rosyjskiego, musi by roz-

strzygnita zgóry i kategorycznie" *). Mamy wic za-

pewnienie objektywnoci i domaganie si stanowczego

rozstrzygnicia postawionej kwestji.

Zobaczmy przedewszystkim, o ile kwestja moe
by rozstrzygnita zgóry i kategorycznie. W tym celu

spróbujmy najprzód rozstrzygn pytanie: o co wal-

czylimy w roku 1905? O comy wówczas walczyli?

Jedni mówili, e o konstytuant w Warszawie, inni

—

e o konstytuant w Petersburgu, inni — e o oby-

dwie konstytuanty razem, jeszcze inni — e o demo-

kratyczny parlament wszechrosyjski. W rezultacie —
wszyscy razem poszlimy do kozy. A póniej na ze-

sanie, do twierdz, na emigracj, niektórzy do katorgi

lub, z przepask na oczach, pod sup. Poszlimy, jed-

*) „Myl Socjalistyczna" Nr. I, str. 29.

Marzenia polityczne.
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nym sowem, wszdzie, tylko nie do Dumy, nie do

Konstytuanty, nie do adnej z tych instytucji, o któ-

rych swego czasu rozstrzygalimy zgóry i kategorycz-

nie. Okazao si, e takie lub inne rozstrzygnicie na

wos nie zmienio ani naszej doli, ani tego, comy
faktycznie wywalczyli. A comy wywalczyli, co mo-

emy o tym dzi powiedzie? Jedni mówi, e wywal-

czylimy Dum, inni — e manifest 17 padziernika,

inni — e stan wojenny, jeszcze inni — e zniesienie

cenzury prasowej i mono zakadania szkó polskich.

Kto tu ma racj? Jeli wywalczylimy Dum, to któr:

t pierwsz czy t trzeci, lud gosu pozbawiajc?
Jeli szkoy, to które, czy te wieo zamknite? Oka-

zuje si wic, e nie moemy powiedzie nic pewnego

o przeszoci, o tym, comy wywalczyli i o co na-

prawd walczylimy. O tym co pewnego, prawd, po-

wie dopiero przyszy historyk, gdy zway i oceni

fakty i rezultaty kryjce si jeszcze w przyszoci. My
teraz moemy powiedzie tylko, comy chcieli wy-

walczy. Otó, jeli nie moemy nic pewnego powie-

dzie o przeszoci, to tymbardziej nie moemy o przysz-

oci; i odpowiedzie na pytanie „o co walczymy"

objektywnie, pewnie i stanowczo nikt dzi nie potrafi

:

dzi mówi moemy jedynie, co chcemy wywalczy.

A jeli tak, to o adnym objektywimie niema tu

mowy: rozstrzygnicie tej kwestji bdzie czysto sub-

jektywne, i wanie dziki temu jedynie moe wogóle

mie charakter kategoryczny.

Pomijajc sprawy draliwe, zwizane z celowoci
podobnego przyozdabiania zagadnie subjektywnych

etykiet objektywnoci, przejdziemy odrazu do rozpa-

trzenia owej kategorycznoci, z jak sprawa: czy

chcemy wywalczy niepodlego Królestwa czy demo-

kratyzacj pastwa rosyjskiego, musi — podobno —
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zosta rozstrzygnita. Widzielimy, e istniej trzy

drogi, jakiemi potoczy si moe dalszy rozwój pa-
stwa rosyjskiego. Otó, jeli nastpi rewolucja, czy

te powolna demokratyzacja, w obu tych wypadkach

uzyskanie samodzielnoci przez Królestwo jest jednym

z wyników procesu, obejmujcego cae pastwo, jest

jedn ze stron szerszego, historycznego zjawiska; zwy-

ciska rewolucja czy demokratyzacja z jednej strony,

a usamodzielnienie Królestwa z drugiej warunkuj si

wzajem: zwycistwo rewolucji, ewentualnie, urzeczy-

wistnienie demokratyzacji w Rosji, nie daje si po-

myle bez uzyskania przez Królestwo samodzielnoci,

i naodwrót uzyskanie przez Królestwo samodzielnoci

—

bez zwycistwa rewolucji lub demokratyzacji Rosji.

S to zjawiska, zwizane ze sob organicznie, warun-

kujce si wzajem, niemoebne ani faktycznie ani lo-

gicznie jedno bez drugiego. W takich warunkach

wszelka walka o demokratyzacj pastwa rosyjskiego

jest walk o samodzielno Królestwa, a wszelka walka

o niepodlego Królestwa — walk o demokratyzacj

Rosji. W takich warunkach nasza wola, wybierajc po-

midzy „walk o niepodlego Królestwa" a „walk
o demokratyzacj Rosji" nie czyni wyboru materjal-

nego, bo cokolwiek wybierze, rezultat faktyczny b-
dzie ten sam

;
jedyny wybór, jaki uczyni moe — to

wybór jednego albo drugiego frazesu, z których

kady kryje tre jednakow. W takich warunkach

wszelkie „rozstrzyganie stanowcze i kategoryczne" jest

pust zabaw w sowa, scholastyk polityczn. Tak

czy inaczej ten powany spór rozstrzygniemy, nasze

ycie bdzie takie same, nasza przyszo taka sama.

Samo stawianie podobnych „zagadnie" dowodzi,

jak ów rzekomo „naukowy" socjalizm, który je stawia,

daleki jest od nowoczesnego pogldu na spoeczestwo,

8*
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pogldu, którego podstaw jest staa wspózaleno
wszystkich zjawisk spoecznych, jak on tkwi jeszcze

w tym mechanicznym sposobie ujmowania wiata,

który kade zjawisko traktuje, jak co caego, zam-

knitego, wyodrbnionego od reszty zjawisk. Dwa
sposoby ujmowania mylowego jednego i tego samego

zjawiska, dwa odbicia pojciowe przeciwstawiaj si

sobie, walcz, nabieraj form ywych, zupenie tak

jakby tu byo co istotnego do rozstrzygnicia, jakby

istniaa jaka armja posuszna, oczekujca tylko na

rozkaz „zaprowadzenia niepodlegoci w Królestwie"

albo „zaprowadzenia demokratyzacji poza Królestwem",

i wódz nie namyli si jeszcze, jaki rozkaz wyda. Bo

to byby jedyny wypadek, w którym bylibymy na-

prawd niezaleni od Rosji i posiadali istotn swobod
rozstrzygania zgóry, stanowczo i kategorycznie o ta-

kim lub innym biegu dziejów. Dzi jednak, gdy oprócz

naszej woli i czynników od niej zalenych, istnieje

szereg czynników decydujcych, od nas absolutnie nie-

zalenych, gdy jestemy niemal na asce losu, takie

lub inne rozstrzygnicie nic bezporednio nie pomoe,
niczego dzi nie zmieni. Dzi musimy czeka, jak
sytuacj zewntrzn los nam narzuci. Na co przyda-

yby si zapewnienia najuroczystsze, e wybralimy

zdemokratyzowanie Rosji, gdyby ta Rosja sama nie

demokratyzowaa si; na co przydayby si, gdyby

historja posza trzeci drog i nastpi rozkad pa-
stwa? Czy w takim razie, o ile stan wewntrzny Rosji

i zewntrzne warunki polityczne umoliwiayby nam

korzystne odczenie si od Rosji, my, w imi jej de-

mokratyzacji, mielibymy si nie odcza? I nie od-

czywszy si, co moglibymy zrobi w kierunku de-

mokratyzacji pastwa? Co moga zrobi Bulgarja

w sprawie demokratyzacji Turcji? Nic, absolutnie nic.
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I w takim razie znalelibymy si wobec dylematu,

analogicznego z tym, jaki kiedy nasun si Buga-

rom: wybiera pomidzy oderwaniem si i demokra-

tyzacj wasn, a — utrzymaniem politycznego status

quo w caym imperjum cznie z nami. To moe by
jedyna kv/estja, jak rzeczywisto moe nam do roz-

strzygnicia nasun. Lecz kwestji: samodzielno czy

demokratyzacja Rosji, nie nasunie nigdy, bo to jest

fikcja polityczna, leca poza obrbem moliwoci.

Widzielimy wyej, e w sprawach zagadnie pro-

gramowyci moemy mówi jedynie, co c ti c e m y wy-

walczy. A wic program nasz, to równie kwestja

chcenia, kwestja woli naszej, a nie wycznie przewi-

dywa objektywnych. Rola prognozy przy ukadaniu

programu redukuje si do pewnych tendencji ogól-

nych, formy za przyszych instytucji konkretnych

uzaleniamy od woli naszej, dziaajcej pod wpywem
interesów bezporednich lub porednich, ideaów, po-

j, o tym, co waciwe i poyteczne i t. d., baczc

tylko, by nie przekraczay granic moliwoci oraz po-

zostaway pomidzy sob we wzajemnej harmonji.

Tylko tak skonstruowany program posiada warto
uytkow w kadej sytuacji taktycznej. Zakres wyboru,

jaki uczyni moemy, jest niewielki wzgldnie, lecz

wewntrz tego zakresu mamy najzupeniejsz wolno
wyboru. Na czynnikach powyszych oparta jest bu-

dowa wszelkich programów politycznych, zarówno

socjalistycznych, radykalnych czy konserwatywnych:

zmienia si tylko znaczenie, odgrywane przez kady
z wchodzcych w gr czynników, oraz wartoci kon-

kretne, podstawiane na ich miejsce w tym lub owym
przypadku : u partji konserwatywnych tendencje ogólne

nie odgrywaj niemal adnej roli, natomiast pierwszo-

rzdn — ideay, tracce feudalizmem a wyrose na
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gruncie przeytych form spoecznych, oraz interesy

bezporednie; u partji mieszczaskich tendencje ogólne

wystpuj niewiadomie, przybierajc form pogoni

za normami, umoliwiajcemi natychmiastow reali-

zacj interesów bezporednich, a ideowo (t. j. inte-

resy porednie i ogólniejsze) znajduj si w stanie

zaniku; u socjalistów kwestja moliwoci realizacji

bezporedniej odgrywa rol bardzo skromn, ustpujc
miejsca moliwoci logicznej, natomiast rol wybitn
odgrywaj tendencje ogólne spoeczno-polityczne oraz

wysoki stopie ideowoci. To wanie nadaje progra-

mowi socjalistycznemu pitno marzycielstwa, pitno

utopji, lecz jednoczenie — si przycigajc zupe-

nie innego rodzaju i napicia, ni tkwice w zwykych

programach mieszczaskich. Rozpatrywane ze stano-

wiska przecitnej trzewoci wszystkie powaniejsze

zadania programowe socjalizmu s czystym idealizmem,

bez wzgldu na to, czy wyraaj si w formie uspo-

ecznienia rodków produkcji czy zaprowadzenia insty-

tucji republikaskich lub zniesienia armji staych. Co
wicej, my sami nie mamy i mie nie moemy pew-

noci objektywnej, e cele nasze zostan urzeczywist-

nione. Brak tej pewnoci zastpujemy wiar subjek-

tywn w ich urzeczywistnienie si, bdc w istocie

swej niczym innym, jak wiar w potg najlepszych

ideaów ludzkoci. Na tym punkcie moralno socja-

listyczna jest identyczna z t, któr Ibsen kadzie

w usta jednego ze swych bohaterów: „wybacz ci

czowieku, czego nie zmoesz, lecz czego sam nie

zechcia — nigdy". Wierzymy, e nasze cele urze-

czywistnione by mog, i dlatego urzeczywistni je

chcemy. Moliwo urzeczywistnienia widzimy w fak-

cie, e przypadkowo, w obecnej epoce dziejowej —
wbrew temu, co zawsze byo dotychczas — istnieje
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podoe materjalne, sprzyjajce rozwojowi naszej ideo-

woci. To nam wystarcza. Reszty dokona musi zbio-

rowa wola czowieka. Idealizm winien wyzyska ten

przypadek dla urzeczywistnienia samego siebie : podbi
wiat i zmusi go do urzeczywistnienia socjalistycznej

utopji.

Cele, przez idealizm zakrelone, o tyle stanowi
same przez si ródo siy, o ile nie kryj w sobie

sprzecznoci logicznych. I dlatego te niewspómier-

no poszczególnych czci programu oraz jawna lub

ukryta dysharmonja z zasadami ogólnemi stanowi da-

leko wiksz wad, ni pewien pozornie mniejszy od

zwykle przyjmowanego stopie prawdopodobiestwa.

Pod tym wzgldem oparcie programu na daniu re-

publiki federacyjnej na gruncie obecnego pastwa ro-

syjskiego pozostawia bardzo duo do yczenia. Pomi-

jajc, i haso to posiada pod wzgldem swej ziszczal-

noci mniej szans, ni samodzielno Królestwa, a to

ze wzgldu na t. zw. dojrzao innych czci imper-

ium, jest ono pene wewntrznych sprzecznoci logicz-

nych. Przetworzenie Rosji na republik federacyjn by-

oby bardzo dobrym programem dla ogólnej socjalis-

tycznej poczonej partji Rosji, skadajcej si, jak

socjalno-demokratyczna partja Austrji, z caego sze-

regu partji narodowych. Tylko taka partja mogaby
decydowa o kierunku walki politycznej w caym im-

perjum i zaznacza, jako podany, taki a nie inny

stosunek pomidzy poszczególnemi krajami. Lecz na-

wet, przystpujc do zjednoczonej partji socjalistycznej

Rosji, musielibymy, podobnie jak to uczynili towa-

rzysze galicyjscy, zastrzec sobie, i zachowujemy woln
rk w sprawie wyborów zwizków pastwowych na

przyszo, albowiem wizy, czce nas z proletarja-
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tern polskim dwuch innych zaborów, s pod wieloma

wzgldami silniejsze, ni istniejce pomidzy nami

a proletarjatem Wszechrosji. Jednake przesdzanie

z góry przez jedn partj jednego kraju form stosunku

podanego pomidzy wszystkiemi krajami — cokolwiek

trcioby pospolitym nietaktem. Co powiedzielibymy

np. Gruzinom lub otyszom, gdyby chcieli decydowa
o przyszym stosunku Polski do Rosji? Powiedzieli-

bymy, e wtrcaj si w nie swoje rzeczy. I to samo
oni nam mog powiedzie, o ile, przyjmujc bez ich

udziau haso federacji, narzucamy im przysze formy

stosunku politycznego. A co, gdyby Rosjanie sami nie

zgodzili si na tak reform, jaki sens polityczny

miaby wówczas nasz program? Miaby jeden tylko:

e zobowizujemy si, o ile zostalibymy si powan,
pój zaprowadza ustrój federacyjny w samej Rosji,

wbrew woli towarzyszów rosyjskich,— a to jest czym
wicej, ni separatyzmem, bo zaborczoci! Jedn
z pierwszych podstaw zakrelania wszelkich demokra-

tycznych planów politycznych jest, e nie mog one

przekracza terytorjum, na którym jako partja dzia-

amy. Tymczasem wszelki przez nas jednostronnie

przyjty program federacji naruszaby t zasad kar-

dynaln.

Poza tym, program federacji zachowuje niemal

wszystkie cechy, suce straszakiem na polskie wró-

ble polityczne. — ba, nawet potguje te cechy : jest

i antypastwowym i separatystycznym bardziej, ni naj-

bardziej niepodlegociowa niepodlego Królestwa

Polskiego. Utworzenie republiki federacyjnej na grun-

cie dzisiejszego pastwa rosyjskiego byoby jedynie

dosownie zachowaniem dzisiejszego gruntu, lecz nie

dzisiejszego pastwa: dzisiejsze pastwo zostaoby

rozbite na szereg pastw, majcych wszystkie atrybuty
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zwierzchnictwa z wyjtkiem obrony, polityki zagra-

nicznej i poza tym niewielu spraw wspólnych. Jeli

to nazywa si staniem na placówce rosyjskiej jednoci

pastwowej, — wówczas moemy miao yczy rz-

dowi wicej takich obroców jednoci! Ciekawe by-

oby tylko, jakby on takich sprzymierzeców nazwa:

prawdopodobnie bez nazywania oddaby pod sd na

podstawie paragrafu, mówicego o knowaniach przeciw

caoci pastwa. I czynic tak, miaby racj nietylko

ze swego stanowiska tpiciela wszelkiej myli poli-

tycznej, lecz tym razem równie ze stanowiska praw-

nego, albowiem federacja zasadzie jednoci pastwo-
wej przeciwstawia wielo pastwow... Zastosowane

do caego imperjum a przez Polaków podjte haso

federacji jest separatyzmem wielokro gorszym — czy

te lepszym — ni danie odseparowania Królestwa:

o ile ograniczamy si do tego ostatniego, partje rz-

dowe bd nam zarzucay, e pragniemy oderwania

od Rosji kraju zdobytego krwi onierza rosyjskiego,

kraju, którego posiadanie obrzydo zreszt nawet nie-

którym prawdziwie rosyjskim ludziom; lecz separatyzm,

rozcigajcy si i na Syberj, i na Litw, i na Ukrain,

i na szereg innych „odwiecznie ruskich" krajów, to

przecie co stokro groniejszego, gdy chodzi mu nie

o utworzenie jednego pastwa, lecz o utworzenie ca-

ego szeregu nowych „Królestw".

Mona mie i takie zamiary, bez wtpienia. Nie

uznajemy je te za ze a jedynie za przekraczajce

granice kompetencji naszej. Lecz, jeli ju kto stoi na

stanowisku federacji, to w kadym razie powinien by
konsekwentny. Nie mona da utworzenia szeregu

nowych organizacji pastwowych na miejscu, gdzie

bya jedna, a zarazem woa, e si stoi na gruncie

dzisiejszej jednoci pastwowej; nie mona da dla
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Królestwa autonomji politycznej, a jednoczenie mówi,
e si nie stwarza odrbnej organizacji pastwowej;

nie mona samemu kraja pastwa na kawaki, a jedno-

czenie woa gwatu, jeli kto chce odkraja jeden

kawaek; nie mona woa na cae gardo, e wszystkie

latarnie od Zamku do azienek zostan ugarnirowane

biurokracj i oburza si, gdy kto mówi o wyrzuceniu

teje biurokracji z Królestwa. Nie mona, jednym so-

wem, mówi sprzecznoci; nie wolno dopuszcza, by

polityczny frazes panowa nad polityczn myl. O ile

jacy zwolennicy autonomji administracyjnej zarzucaj

nam nieposzanowanie witych wizów pastwowoci
rosyjskiej i oskaraj o zbrodni separatyzmu,— oczy-

wicie, nie zgadzamy si z niemi, lecz moemy ich

stanowisko rozumie. Lecz z chwil, gdy podobne

zarzuty poczynaj stawia republikanie, separatyci,

pragncy rozbi na czci dzisiejsz Rosj, — to ko-
czy si dziedzina poj politycznych, a zaczyna si

pusta, bezpodna frazeologja.



V.

o rónych sposobach oceny wypadków histo-

rycznych.

Istniej dwa sposoby pojmowania wypadków histo-

rycznych. Pierwszy polega na uwaaniu kadego faktu

we wszystkich jego szczegóach za co absolutnie ko-

niecznego, co sta si musiao i przytym tak wa-
nie, jak si stao. Poniewa istniej elaznej koniecz-

noci prawa spoeczne, okrelajce bieg zdarze— ro-

zumuj zwolennicy tego pogldu — wic operuj one

w kadym najmniejszym nawet wypadku i nie jest

w mocy ludzkiej zmieni ich rezultat, podobnie jak

nie mona zmieni praw rzdzcych biegiem gwiazd.

Mona i naley bada przyczyny i skutki kadego
zdarzenia, odkryty zwizek przyczynowy wyjania taj-

niki zalenoci, istniejcej pomidzy zjawiskami, po-

wiksza nasz wiedz, pozwala odkrywa nowe prawa

dotychczas nieznane lub pogbia znajomo ju od-

krytych — jednake wpyn na wypadki przysze nie

moe. Czowiek jest materjaem, którym, nieraz wbrew

jego woli, rzdz prawa spoeczne. Jeli wydaje si

czasem, e kto spowodowa taki lub inny wypadek,

jeli mówimy, e kto nada zdarzeniu pewien cha-

rakter wyrany, to zawsze po zbadaniu bliszym oka-

zuje si, i odpowiedzialno ponosi nie dana osoba,

lecz caoksztat stosunków, jakiego bya wytworem;
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one to warunkuj zarówno sam wypadek jak i jego

charakter, a poniewa w kadym momencie s jakoci
sta, wic wynik ich wspódziaania moe mie tylko

jedn form.

Drugi pogld polega na uwaaniu kadego wy-
padku jako jednej z caego szeregu moebnoci, które

sta si mogy równie dobrze, jak ta, która faktycznie

miaa miejsce. Jeeli nie zaszo co innego ni to, co

si stao, to z powodu, e nie zostay przedsiwzite
rodki odpowiednie:- byo najzupeniej w mocy ludz-

kiej zmieni wynik ostateczny, i jeli zmieniony nie

zosta, winne s temu nie siy wysze, lecz nieopatrz-

no zbiorowa lub osobista tych, którym przeprowa-

dzenie danej sprawy byo powierzone. Prawa spoeczne,

równie jak i wszelkie prawa naukowe, s abstrakcj

umysu ludzkiego, a abstrakcje niczym kierowa nie

mog. Jeli odkrywamy prawa naukowe, t. j. uogól-

niamy zachodzce zwizki przyczynowe, to nie w tym

celu, aby im pokornie podlega, lecz aby je wyzyska
dla sw3^ch celów. Jeli nauka ustalia pewne prawa

spoeczne, to wiadomo ich przyczyni si do rezul-

tatów dla nas pomylnych, a niepomylnych dopomoe
nam unikn. Jeli susznym byby pogld pierwszy,

wpynoby to na wzrost bezstronnoci, lecz do tego

stopnia, e musiaaby usta wszelka odpowiedzialno;

tymczasem czowiek ma mono wyboru i ostateczny

wynik wypadku móg by inny, zalea bowiem od

czynów, jakie w odpowiednim czasie zostay wykonane.

Dwom powyszym sposobom pojmowania wypad-

ków historycznych — analizowa ich tu nie bdziemy

—

odpowiadaj dwa sposoby oceny historycznej. Ponie-

wa, na zasadzie pogldu pierwszego, nietylko sam

wypadek, lecz i szczegóy jego byy nieuniknione,

wic tym sposobem zaciera si znaczenie momentów
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pojedynczych, zaciera si dziaalno uczestników, niknie

odpowiedzialno dowódców, bdcych „narzdziem

historji", natomiast olbrzymieje znaczenie samego wy-

padku rozpatrywanego: staje si on wcieleniem ko-

niecznoci dziejowej, kulminacyjnym punktem prdów,

przenikajcych dan epok. Skadajce si na cao
fakty usuwaj si na drugi plan, na pierwszy wyst-

puj tendencje ogólne. Otrzymujemy w rezultacie wspa-

niae i nieraz wartociowe uogólnienia, wice dany

wypadek z poprzedniemi, lub wykazujce wspólnot

ideow z dokonywujcemi si lub dokonywanemi

gdzieindziej
;
jednake, przy takim sposobie oceny zni-

kaj ukryte spryny, wprowadzajce w ruch mecha-

nizm, nie uwypukla si, lub uwypukla niedostatecznie

wpyw organizatorów. Jest to ocena, cieszca si uzna-

niem filozofów i mylicieli.

Sposób oceny, zwizany najczciej z drugim po-

gldem, pozostawia na boku charakterystyk ogóln
i tendencje spoeczne, natomiast, rozoywszy wypa-

dek na oddzielne momenty, na atomy, zwraca uwag
przedewszystkim na spryny ruchu, stara si pozna
psychologj dziaaczy, wykaza ich rol, wskaza, o ile

wyzyskali materja, bdcy w ich rozporzdzeniu, spraw-

dzi, czy wydawane rozporzdzenia odpowiaday celom,

gdzie leay przyczyny bezporednie powodzenia lub

niepowodzenia. Ocena ta wyjania stosunek jednostki

do spoeczestwa i zakres, w jakim ona moe wpy-
wa na bieg wypadków spoecznych. Jest to ocena,

cieszca si uznaniem ludzi czynu.

Poza temi dwoma sposobami oceny krytycznej,

istniej inne. Najzwyklejszy polega na tym, e o ile

prdy, przez dany wypadek reprezentowane, s nam
sympatyczne, wówczas, zalenie od przypisywanego

znaczenia, chwalimy go, podnosimy, gloryfikujemy;
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o ile za niesympatyczne — ganimy, potpiamy, pit-

nujemy. Jest to popularna, czysto uczuciowa ocena.

To dziki niej wanie, niektóre fakty historyczne staj

si wcieleniem wszetecznoci, o którym sowa dobrego

powiedzie nie mona, za inne — witoci, jakim
tabu, którego nikomu krytyk dotyka nie wolno.

Oczywicie, tego rodzaju ocena ma takie prawo do

nazywania si historyczn, jak np. przemilczanie fak-

tów lub uwypuklanie jednych kosztem innych. Nie

wypywa jednak z tego, abymy tej uczuciowej oceny

nie mieli uywa. Owszem, uywamy jej wszyscy,

uywamy bardzo czsto, jest to bezwtpienia najpopu-

larniejsza forma oceny. Wszelkie rocznice, obchody

wydarze doniosych i t. p. s niczym innym, jak tylko

stosowaniem na wielk skal tej wanie metody; przy

sposobnoci takiej wspominamy równie fakta i szcze-

góy danego wypadku historycznego, wyraamy po-

gldy na jego znaczenie ogólne, jednake gównym
celem bywa tu obudzenie pewnych uczu, wywoanie
pewnego nastroju, który uwaamy za potrzebny i po-

dany, podtrzymanie lub obudzenie prdów, na któ-

rych istnieniu zaley nam. W takich wypadkach opi-

sujemy sam fakt w barwach gorcych, dziaajc na

wyobrani, staramy si wzbudzi mio lub niena-

wi do postaci historycznych, obudzi ch nalado-

wania czynów, które uwaamy za dobre. Cel — wy-

woanie pewnego uczucia, moe by osignity zupe-

nie niezalenie od pogldu krytycznego na istot wy-

padku, o ile tylko krytyka nie idzie zbyt daleko. . . A po-

niewa w czynnym yciu politycznym czsto chodzi

o podtrzymanie tradycji lub wywoywanie nastroju,

wic ocena uczuciowa uywana jest przez wszystkie

stronnictwa i stale oddaje usugi. Zatym cakowicie
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nieuyteczn i z nie jest. Z poczyna by wówczas,

gdy wypiera zupenie ocen l^rytyczn.

Wemy np. komun parysk i zobaczmy, jak

róne sposoby oceny stosowane s wzgldem tego wy-

padku dziejowego. Wspólno najlepszych iase ko-

muny z liasami socjalizmu nowoczesnego, wspóczu-

cie, ywione przez nas wzgldem oszukanego prole-

tarjatu paryskiego, cze dla mczenników sprawy, po-

garda dla buruazji, która wiee wspomnienie klsk

otrzymanych od Prusaków chciaa zaguszy potokami

krwi francuskiej, — wszystko to stwarza wzy uczu
pomidzy ruchem dzisiejszym a komun i skania so-

cjalistów wiata caego do obchodzenia jej rocznic.

Ta ocena uczuciowa bynajmniej nie przeszkadza nam
rozpatrywa krytycznie samego wypadku i stosowa

ocen historyczn. Przeciwnie nawet: gponiewa ko-

muna obchodzi nas wicej ni jaki inny czysto poli-

tyczny wypadek, staramy si o dokadne zrozumienie

caoksztatu przyczyn, które doprowadziy do wybuchu,

wiemy prdy ideowe komuny z wielk rewolucj

francusk z jednej strony, oraz z ruchem dzisiejszym

z drugiej, staramy si, o ile monoci dokadnie, okre-

li ogólny charakter ruchu i jego miejsce w historji.

I nietylko tyle. Uwaajc, e w poprzednich rewo-

lucjach proletarjat winien czerpa wskazówki na przysz-

o, staramy si nietylko zbudowa pogld teoretyczny

na komun lub znale w wiatopogldzie jej wodzów
bdy teoretyczne, lecz równie wskaza w ich zarz-

dzeniach czysto praktycznych omyki taktyczne, które

spowodoway lub przypieszyy niepomylny rezultat

powstania. I jeli mówimy, e zaniechanie przez ko-

munardów walki zaczepnej byo najpowaniejszym
bdem militarnym, lub wskazujemy na zgubn dobro-

duszno komunardów, pozwalajc wersalczykom czer-
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pa fundusze z banku francuskiego, znajdujcego si
w rkach rewolucjonistów, — przemawia przez nas

krytycyzm zupenie suszny i usprawiedliwiony intere-

sem samej sprawy. Jeli komunardzi bdzili, to uwia-
domienie sobie ich omyek jest naszym obowizkiem,
bo inaczej, jeli omyki bd si wci powtarzay,

nie zwyciy nigdy idea, za któr oni ycie dali.

To wszystko tyczy si wypadku historycznego, który

mia miejsce wzgldnie niedawno, i wogóle wypadków
ery nowszej, gdy warunki polityczne i militarne zbli-

one s do dzisiejszych. O ile cofamy si w prze-

szo, warto praktyczna krytycyzmu poszczególnych

czynów upada, pozostaje tylko — oprócz oceny uczu-

ciowej — rozbiór krytyczny kierunków : redniowieczne

wojny chopskie w Anglji lub na kontynencie mog
by dla nas mniej lub wicej sympatyczne, obchodzi

nas ich charakter ogólny oraz ideologja; lecz z rozbioru

omyek taktycznych , wówczas zrobionych, adnych
korzyci praktycznych wycign si nie da, albowiem

warunki walki s dzi najzupeniej róne od ówczes-

nych. Natomiast, o ile chodzi o wypadki wieej daty,

notabene mogce si jeszcze powtórzy, — warto
praktyczn posiada przedewszystkim krytyka czynów

poszczególnych ; rozbiór prdów oraz ocena uczuciowa

schodz na plan dalszy.

Wemy np. powstanie w Moskwie w grudniu 1905

roku. Prawdopodobnie w przyszoci proletarjat bdzie

uroczycie wspomina ten wypadek historyczny. Lecz

najprzód rewolucja rosyjska musi zwyciy albo —
zoy bro. Wic dzi, gdy trzeba czynów, nie czas

na ocen uczuciow, i nikt nie urzdza uroczystych

obchodów rocznicy. Rozbiór prdów ogólnych równie

potrzeb najpilniejsz nie jest: jeliby zostao napisane

wielkie dzieo, wykazujce, jak rozwój ekonomiczny
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Rosji powoa do ycia klas robotnicz, jak ta klasa

powoli przejmowaa si tiasami socjalizmu, jak na-

stpnie zjawi si ruch rewolucyjny, który doprowadzi

do powstania, jakie prdy wyraziy si w tym powsta-

niu, czy miao socjalistyczny czy buruazyjny cia-

rakter,— mogoby to wszystko by nietylko zajmujce,

lecz nawet suszne, nie mniej jednak nie przyniosoby

rewolucji samej adnego natychmiastowego, bezpored-

niego poytku. Natomiast, poniewa yjemy w cza-

sach, gdy ruchy zbrojne mog powtórzy si, wyka-

zanie czysto praktycznych bdów, popenionych przez

powstaców moskiewskich, miaoby znaczenie pierwszo-

rzdne, albowiem umoebnioby unikanie takich sa-

mych bdów w przyszoci moe niedalekiej. W chwili,

gdy napicie prdów rewolucyjnych, nurtujcych dane

spoeczestwo, dochodzi do tego stopnia, e przetwa-

rza si w ruch zbrojny, wówczas decydujcemi o re-

zultacie bezporednim staj si czynniki, decydujce

w kadej walce zbrojnej wogóle, — czynniki natury

czysto militarnej. A tutaj przyczyn przegranej, o ile

siy walczce s wzgldnie wspómierne, jest zawsze

nietyle sprawno zwycizcy, ile omyki popenione

przez stron przegrywajc. Na podstawie tego prawa

ogólnego zgóry mona powiedzie, e przyczyny prze-

granej w Moskwie leay zarówno w sile rzdu, jak

i w omykach popenionych przez rewolucj. Otó, po-

niewa zwycistwo ewentualnego ruchu rewolucyjnego

zaley od tego, aby bdów i omyek nie popeni,

wic nikt nie mógby odda rewolucji rosyjskiej wiek

szej usugi, ni wykazujc popenione bdy polityczne

wogóle, oraz militarne omyki powstania moskiew-

skiego, Kronsztadu, zbuntowanych pancerników, bun-

tów wojskowych. Trudno byoby przyszemu ruchowi

Marzenia polityczne. 9
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w Królestwie okaza przysug wiksz, ni owietla-

jc krytycznie wszystkie omyki, popenione przez ruci

rewolucyjny ostatniej doby.

Istnieje dzi szereg ogromny ludzi, którzy, widzc
nasz przegran, uwaaj si za bardziej przewiduj-

cych i politycznie mdrzejszycli, i rzucaj na nas ka-

mieniem potpienia, wyadowujc tym sposobem i sw
zemst za nadzieje rozwiane i zo z powodu wasnej

bezsilnoci. Lecz ich oburzenie, to gos uczucia, a nie

trzewa krytyka materjalna. Trzewa krytyka nie moe
nam ani zaszkodzi ani nas osabi,— moe by tylko

ródem nowej siy. Wic potrzebna jest koniecznie.

Tymczasem, niestety, dotychczas jej nie sycha ani

ze strony naszych przeciwników politycznych ani we-

wntrz obozu socjalistycznego. W pismach radykalnych

spotykamy od czasu do czasu jak prób uogólnie

historycznych, uganianie si za formuami socjologicz-

nemi, w które rewolucja daaby si uj, lecz nawet

i te próby su jako to oceny czysto uczuciowej,

panujcej niemal wszechwadnie. Oto np. typowa tego

rodzaju ocena:

„Faktycznie ruch rewolucyjny w pastwie rosyj-

skim, którego wiadkami bylimy w cigu dwu lat

minionych, by bezwtpienia najwikszym ruchem re-

wolucyjnym w dziejach". Dlaczego najwikszym? Po-

niewa „najdramatyczniejsze momenty Wielkiej Rewo-

lucji francuskiej nie widziay tak wielkiego i powszech-

nego poruszenia ludnoci miejskiej na caym obszarze

pastwa, jakiego wiadkami bylimy w padzierniku

1905 r. Strejk powszechny, który zmusi cara do wy-

dania manifestu 30 padziernika, by bezwtpienia naj-

wikszym masowym wystpieniem proletarjatu rewo-
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luyjnego, jakie gdziekolwiek i kiedykolwiek miao
miejsce" *).

Mamy tu do czynienia z ocen porównawcz dwuch

rewolucji. Ocena porównawcza wypadków historycz-

nych naley wogóle do bardzo trudnych i niewdzicz-

nych, poniewa nie atwo znale miernik wspólny,

odpowiadajcy zarówno obydwu zdarzeniom. Jednake,

o ile koniecznie chodzi o porównanie, uywany jest

jako wspólny miernik albo rezultat bezporedni, roz-

waany ze stanowiska pewnej klasy spoecznej, albo

te — znaczenie dla kultury midzynarodowej. Nie

moe by mowy, aby ocena przytoczona wydana zo-

staa na zasadzie porównania rezultatów bezporednich:

pierwsze lata rewolucji francuskiej byy wiadkiem zbu-

rzenia Bastylji, wypracowania i wprowadzenia konsty-

tucji przez zgromadzenie ustawodawcze, zniesienia sta-

nów, nadania chopom wasnoci; za rosyjskie bastylje

stoj jak stay, konstytucja (i jaka!) zostaa oktrojowa-

na; wocianie nie maj nic wicej ponad to, co mieli;

nietylko stany, lecz nawet kasty (bo kozacy s osobn
kast) zostay po dawnemu; co prawda, i we Francji

podczas rewolucji przeladowania polityczne nie usta-

way, zachodzia jednak ta drobna rónica, e tam re-

wolucjonici pakowali do wizie biurokracj, w Rosji

—

biurokracja rewolucjonistów; co prawda póniej i we
Francji nietylko sdzono, lecz i cinano posów, po-

dobno odpowiadajcych ideowo kadetom rosyjskim,

—

robi to jednak nie Ludwik XVI, lecz niejacy jakobini.

Otó z punktu widzenia rezultatów rewolucja rosyjska

nie moe by nazwana wiksz od francuskiej. Moe
jeszcze rezultaty ostateczne bd inne, lecz na razie

mówimy o rzeczach dokonanych. Wic moe ta nazwa

•=) „Myl Socjalistyczna" Nr. 1, str. 21.

9*
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naley jej si na zasadzie dorobku dla cywilizacji?

Jeliby zamkn rewolucj francusk na trzecim roku,

pozostaby cay olbrzymi ruch naukowy, polityczny,

literacki, odpowiedzialny za dokonanie w umysaci

rewolucji, poprzedzajcej faktyczn, ruch, który prawie

w caoci by oryginalnym ruciem francuskim; pozo-

stayby dziea Rousseau, wnoszce ferment do caej

Europy, pozostaaby caa teorja indywidualizmu rewo-

lucyjnego, bdca w swej caoci zupenie now teorj

polityczn. Ruch umysowy rosyjski, poprzedzajcy

wybuch i z nim zczony, jest olbrzymi pod wzgl-

dem szerokoci, pod wzgldem iloci wydrukowanych

ksiek; lecz bdc przeuwaniem myli ju wyrosych

lub dokonanych gdzieindziej, adnych nowych idei

nie da, nowych prdów nie stworzy, o ile nie liczy

dzie Tostoja, reprezentujcych istotnie samodzielny,

i na zachód przenikajcy prd ideowy. Wpyw Rosji

poruszy i rozkoysa w Europie to, co w niej ju
istniao, lecz nic jej nowego nie przyniós, — z wy-

jtkiem przykadu niesychanych powice osobistych.

By moe, i twórczo czysto literacka epoki rewo-

lucyjnej jest w Rosji wiksza, ni we Francji; lecz czy

wpyw jej bdzie tak gboki i dugotrway jak utwo-

rów francuskich, stojcych poza obrbem literatury

piknej?... Wyszo Francji przejawia si nawet

w pieni: ona stworzya hymn utkany z wichru i po-

mieni— marsyljank; rewolucja rosyjska, oprócz prze-

róbek, daa jedynie marsz pogrzebowy. I, o ile chodzi

o symbole, to kto wie — obymy si mylili — czy

tej smutnej pieni klski nie sdzono zosta symbo-

lem rewolucji rosyjskiej, jak marsyljanka staa si fran-

cuskiej: obymy si mylili! Jedn rzecz rewolucja ro-

syjska przyniosa now, — strajk powszechny; lecz

wykazaa [jednoczenie, e nowa bro w walce poli-
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tycznej potrafi zawodzi równie dobrze jak zwycia.
Jeli teraz podkrelimy kolumn i zsumujemy rezul-

taty, okae si, e pod wzgldem dorobku dla kul^

tury midzynarodowej rewolucja francuska stoi o cae
niebo wyej od rosyjskiej.

Jakim wic sposobem doj mona do wniosku,

e rewolucja rosyjska bya najwikszym ruchem rewo-

lucyjnym w dziejach? Sposobem bardzo prostym: sto-

sujc zamiast jakociowego miernik ilociowy. Masa
proletarjatu, który wystpi w 1905 r., bya ilociowo

wiksza, ni wystpujca w r. 1789; w miastach rosyj-

skich trzy lata temu wystpowao o kilka dziesitków

lub setek tysicy ludzi wicej, ni ongi we Francji.

To wszystko. To najzupeniej wystarcza, aby ruch ro-

syjski zosta najwikszym w dziejach, wikszym od

wielkiej rewolucji francuskiej.

Zapewne, nikt nie moe zabroni uywania tu

arytmetycznego sprawdzianu. Lecz, czy dla okrelenia

wielkoci dziejowej taka miara jest odpowiednia? Je-

eli o historycznej ocenie decydowa ma liczba, to

naley wyrzuci wszystkie dotychczas napisane historje

cywilizacji, bo w nich ten sprawdzian nie jest uy-
wany. A opierajcy si na nowej metodzie autor nowej

historji cywilizacji cyframi dowiedzie, e najwiksze

wypadki dziejowe, zasze w Europie, s niczym wobec

ruchu w Indjach w r. 1857, a wszelkie dotychczasowe

rewolucje drobiazgiem wobec gotujcej si burzy

w Chinach, poniewa tam mieszka czterysta miljonów

ludzi. Jak to ca historje cywilizacji, ba, wszystkie

zagadnienia ycia uproci i uatwi! Gdy nowa meto-

da oceny zastpi przestarzae, bdziemy nazywali wiel-

kiemi te dziea mdrców, które licz najwicej kartek,

te pomniki, które s najwysze, te malowida, które

maj najwicej okci kwadratowych powierzchni, a w hi-
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storji klasyfikowa bdziemy wielko panujcych podug
iloci ich poddanych. Jednym sowem, powrócimy do

najbardziej pierwotnej formy oceny: do oceny czysto

ilociowej.

Ocena ilociowa, zastosowana do wypadków histo-

rycznych, doskonale uzupenia ocen uczuciow: sto-

pie szacunku wzrasta w stosunku prostym do wiel-

koci, przypisywanej danemu faktowi : rzeczom wiel-

kim naley si poszanowanie, wikszym — podziw,

najwikszym — milczce uwielbienie. Poniewa za
rewolucja rosyjska jest ruchem z dotychczasowych naj-

wikszym — wolno j tylko uwielbia. W imi tego

uwielbienia potpia si wszystkich, próbujcych stoso-

wa ocen krytyczn. Tym sposobem ocena uczuciowa

przyjmuje charakter dogmatu, którym jak tarcz osa-

niane s wypadk' historyczne przed próbami oceny

historycznej. Popieszajcy z tarcz giermkowie zapo-

minaj tylko, e te zdarzenia historyczne s jakociowo

zanadto wielkie, aby potrzeboway podobnej obrony,

a socjalici nie s jeszcze na tyle doskonali, aby mo-
gli obej si bez nauk, z tych wypadków wypywa-
jcych.

I
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Zagadnienia taktyczne.

Widzielimy, e idealizm w okrelaniu celów poli-

tycznych nietylko jjest nieszkodliwy, lecz konieczny

i niezbdny. Rozum poznajcy i caa nauka pozytywna

same przez si nie s w stanie wskaza i okreli

adnych celów, bez wzgldu na to, czy chodzi o y-
cie codzienne indywidualne, czy o szersze cele ycia

zbiorowego. Uczucie i wyobrania musz tu wkroczy.

Waga i zakres odgrywanej przez nie roli, mog by
wiksze lub mniejsze, mog ulega wahaniom, lecz

gdziekolwiek stawiane s cele yciowe, tam kryje si
pierwiastek uczuciowy (co prawda nieraz w tajemnicy

przed wiatem, a nawet przed sob samym); gdzie-

kolwiek stawiane s cele polityczne, mamy do czy-

nienia z marzeniami. Dowodem jakiej „nienaukowoci"

nie jest uwzgldnianie tego czynnika, lecz byoby jego

rzekome wykluczanie. Ideologja celów politycznych ma
swe wasne prawida i wszelki zbyteczny realizm tylko

j psuje.

Rola, odgrywana przez pierwiastek idealistyczny,

zupenie zmienia si, gdy z dziedziny celów politycz-

nych przechodzimy w dziedzin faktów i rodków.

O ile tam jest on konieczny i potrzebny, o tyle tutaj

zbyteczny i szkodliwy. Marzycielstwo w sprawach ce-

lów samo przez si dodaje nam si i skrzyde do prze-
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bycia rzeczywistoci. Nawet, gdy chwila przynosi za-

wody, ono pozwala j przetrwa, utrzyma si na po-

wierzchni i pewnym wzrokiem spoglda w przyszo,
w której przestrzeniach mieszkaj marzenia urzeczy-

wistnione. Lecz udzenie si co do znaczenia rzeczy, które

ju s, i co do skutecznoci wybieranych przez nas

rodków, nie moe by ani trwae ani uyteczne i nie-

tylko nie zblia nas, lecz oddala od celów, wytkni-

tych bardzo czsto nieodwoalnie i stanowczo. Albo-

wiem idealizm w ocenie faktów wytwarza tendencj

do zastpienia ocen uczuciow pogldu krytycznego,

opartego na ustaleniu cisej wspózalenoci zja-

wisk ; a w wyborze rodków, — tendencj do wy-

bierania najbardziej sympatycznych zamiast najbardziej

celowych i odpowiednich. Róna i sprzeczna warto,
jak jeden i ten sam pierwiastek posiada w tych dwuch

dziedzinach — ideologji i praktyce, czyni, e spraw-

dzian dobry dla pierwszej jest bezwartociowy dla

drugiej i naodwrót: o ile zbyteczne uganianie si za

realizmem jest szkodliwe dla ideologji politycznej, to

w praktyce politycznej realizmu nigdy nie moe
by za wiele. W zmiennej wartoci tego pierwiastku

tkwi równie rozwizanie zagadki, dlaczego w polityce

tak niewielu bywa dobrych ideologów, bdcych jedno-

czenie dobremi praktykami, lub dobrych praktyków,

bdcych dobremi ideologami : zdolno opanowania

jednego i tego samego pierwiastku a do tego stopnia,

by pozwala mu w jednym procesie mylowym gra
rol dominujc, a w innym, tu zaraz, najzupeniej

podrzdn, posiadaj tylko ludzie wyjtkowi.

W psychologji przecitnego politykujcego czo-

wieka, czujcego pogard dla wszelkich fantazji, za

swe wypdzenie z dziedziny ideologji, bdcej ich pra-

wym dziedzictwem, mszcz si one najciem i podbi-
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ciem caej sfery praktyki politycznej. Dlatego to rze-

komy realizm w traktowaniu celów idzie najczciej

w parze z iluzjami w ocenie faktów i w wyborze

rodków, majcych te cele osign. Dlatego to rok

1905 widzia w Polsce niemal powszechne zastpienie

„nieziszczalnych marze politycznych" rzekomo real-

nemi programami autonomji, a jednoczenie niebyway,

niesychany jeszcze u nas optymizm w ocenie sytuacji

politycznej i — przedewszystkim wród partji niepro-

letarjackich — rozbrajajc dobroduszno przy wska-

zywaniu sposobów, za pomoc których róne „realne

programy" miay zosta urzeczywistnione.

Jeli przeglda obecnie pisma, odezwy i t. p. do-

kumenty doby rewolucyjnej, to wprost niepodobna

nie podziwia tajemniczej siy tego haszyszu zudze,
który upoi po manifecie 17-go padziernika wszyst-

kich : demokratów, konserwatystów, postpowców, klery-

kaów, wolnomylicieli, wszystkie trzewe sfery i trzewe

prdy polityczne. Wbrew bijcym w oczy faktom, na

zasadzie obietnic drukowanego wistka, opatrzonego

podpisem czowieka notorycznie znanego z amania

przysig i przyrzecze, twierdzono, e nastpi koniec

rzdów dyspotycznych, e skoczyo si panowanie

biurokracji, e nie bdzie nadal samowoli, ucisku i ru-

syfikacji. A im bardziej „realn polityk" prowadzio

stronnictwo, tym bardziej optymistyczne byy jego po-

gldy, tym wiksz trwao w dokonanym przeomie

widziay ich oficjalne i nieoficjalne organy; rze na

placu Teatralnym uwaano za „ nieporozumienie "

;

w pogromach dopatrywano si chwilowego braku in-

strukcji rzdowych dla gubernatorów; to bya trzewa

ocena faktów ze strony najtrzewiejszych. Gdy socja-

lici, kierujc si instynktown nieufnoci, rozpoowili

sw organizacj na jawn i tajn, nie przestajc uywa
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tajnej prasy, — trzeba byo widzie niezachwian pew-

no siebie, z jak róni sympatycy kpili z tradycji

konspiratorskich, nie pozwalajcych socjalistom przy-

stosowa si do zmienionych warunków bytu. Socjalici,

którzy w pocztkach wojny japosko-rosyjskiej bodaj

jedni jedyni, a w kadym razie najpierwsi z caego spo-

eczestwa potrafili naleycie oceni i zrozumie sy-

tuacj, jednak w dni wolnociowe równie nie zgrze-

szyli zbytni trzewoci: przecenili si i znaczenie

buntów wojskowych i chopskich; przecenili si pro-

letarjatu, gdy, jak wykaza drugi strajk powszechny,

to, co podczas strajku pierwszego uwaane byo jako

sia proletarjatu, byo sum si proletarjatu i popiera-

jcej go buruazji; wreszcie owa „ostateczna walka",

do której wzywali — w Polsce przynajmniej — we
wszystkich odezwich, kadc nacisk wanie na jej cha-

rakter ostateczny, wcale, jak si póniej okazao, osta-

teczn nie bya. Jednym sowem — haszysz upoi

wszystkich bez wyjtku, cho nie wszystkich jedna-

kowo. W caym kraju panowa stan wojenny, a w umy-

sowoci spoecznej jaki stan ochrony wzmocnionej,

nie dopuszczajcej krytycznej oceny faktów.

W kadej ocenie sytuacji mona si myli, bez

wtpienia. Lecz jeli ocena bya rzeczywicie krytyczna,

rozumowa, to wielko bdu popenionego nie powinna

znacznie przekracza prawdopodobiestwa wniosków,

jakie w innym czasie i miejscu wycign mona na

podstawie tych samych niedostatecznych danych, które

w chwili wycigania bdnego wniosku byy wiadome

oceniajcemu. Tymczasem wnioski, które wogóle mona
wycign z tej samej iloci faktów, jakie byy wiadome

pod koniec 1905 r., — jeli tylko pamita poprzedni

historyczny rozwój Rosji i posiada wiadomo ogóln,

i adne spoeczestwo nie moe odrazu zmieni swej
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skóry — tak znacznie przekraczaj wnioski, faktycz-

nie wysnuwane podówczas, e o zwykej, z przyczyn

materjalnych wynikej omyce nie moe by mowy.
Wówczas popenione omyki mogy wyró jedynie na

gruncie wysoko napitego uczucia, tumicego kryty-

cyzm normalny: ocena uczuciowa zapanowaa i zagu-

szya wszelk inn.

W jednym z listów'^*) Lassala znajduje si ustp
taki: „Staa sia wszystkici klas panujcych, bro-

nicych porzdku, polega na nieomylnej, wyrobio-

nej wiadomoci, z jak one przeprowadzaj swe

interesy klasowe wanie dlatego, e ju s panu-

jcemi, wyrobionemi. Staa sabo wszelkiej prawi-

dowej idei rewolucyjnej, próbujcej urzeczywistni

si praktycznie, ley w braku wiadomoci ze strony

czonków klas zainteresowanych, których zasada nie

jest jeszcze urzeczywistniona, a równie w bdcym
z tym w zwizku — braku zorganizowania rodków,
znajdujcych si w ich rozporzdzeniu. Zawsze po-

wtarzajca si przy tym sprzeczno djalektyczna po-

lega, mówic treciwie, na nastpujcym. Sia re-

wolucji polega na jej entuzjazmie, na tej bez-

poredniej wierze w ide, w jej samodzieln si
i nieskoczono. Lecz entuzjazm, to przewiadczenie

bezporednie o wszechpotdze idei — jest prze-

dewszystkim abstrakcyjnym lekcewaeniem wszystkich

rodków konkretnych rzeczywistego jej spenienia

i trudnoci jej realnego urzeczywistnienia. Entuzjazm

przeto winien przystpi do realnego urzeczywistnie-

nia i do dziaania, uywajc rodków konkretnych, aby

osign swe cele w rzeczywistoci konkretnej. Inaczej

^) F. Lassala listy do K. Marksa i F. Engelsa. List 4L
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okazuje si, e entuzjazm, w swych marzeniach o tym,

czego pragnie (o celu), zapomina o stronie realnej,

t. j. o tym, jak go urzeczywistni".

Trudno jest w niewielu sowach streci lepiej,

ni to uczyni Lassalle, wspózaleno warunków, sta-

nowicych yciow tre kadej rewolucji. Czy warunki,

wskazane przez niego, jako niezbdne dla zwycistwa

rewolucji, zostay spenione w roku 1905? Czy entu-

zjazm nie zapomnia o rodkach konkretnych?

Przez dugi przecig czasu nie zapomina, dziki

temu, e jedyn polityk pozytywn prowadzili fa-

chowi marzyciele, którym m.arzycielstwo nie przeszka-

dzao by dobremi praktykami. Dopóki socjalici, do-

wodzc proletarjatem i walczc o swe utopje, stoso-

wali czysto praktyczne rodki walki, zorganizowanej

sile rzdu przeciwstawiajc si zorganizowan, dopóty

walka trwaa i wayy si szale. Gdy, nie poprzestajc

na uywaniu starych metod, uyli nowej — strajku

powszechnego— oszoomili przeciwnika i wydarli ode
najwiksze ustpstwo, jakie wogóle caa rewolucyjna

i opozycyjna polityka dotychczas w Rosji wydara:

przyrzeczenie wielkich ustpstw. Jednake wkrótce po-

tym nastpi zwrot raptowny— rzd pocz zwycia.
A wic, w rezultacie, polityka odpowiadania si na

si nie wytrzymaa próby i okazaa si jedn iluzj

wicej? Bynajmniej. Na zwrot tragiczny zoyy si

dwa momenty. Po pierwsze — podniesienie strajku

powszechnego do godnoci rodka uniwersalnego na

tej tylko zasadzie, e raz jeden okaza si sku-

teczny, co byo równoznaczne z uyciem, notabene

w chwili decydujcej, rodka niewypróbowanego; to

by jeden przejaw niepraktycznoci. Po drugie — roz-

poczcie masowej walki zbrojnej, t. j. stosowanie

rodków, które dla socjalistów byy zupenie obce,
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nieznane i nieopanowane. Walka zbrojna jest sztuk

specjaln, wymagajc, oprócz narzdzi specjalnych,

wprawy, przygotowania, oraz u masy — posusze-

stwa, u jednostek — umiejtnoci rozkazywania. Oka-

zao si, e w Rosji rewolucjonici warunków odpo-

wiednich nie posiadali: organizatorowie i kierownicy

powstania popenili szereg bdów taktycznych, bd-
cych naruszeniem podstawov/ych zasad sztuki militar-

nej, bdów, jakich nie popeniby aden oficer sztabu,

gdyby na serjo walk mia prowadzi; cae powstanie

byo traktowane raczej jako wielka zbrojna demonstra-

cja ni jako atak, majcy powali zbrojnego, umiej-

cego walczy przeciwnika. W Królestwie rodków od-

powiednich nie byo równie, pomimo to walk pro-

klamowano: Komitet centralny P. P. S. ogosi po-

wstanie wbrew opinji Organizacji bojowej, która wie-

dziaa i ostrzegaa, e ani partja ani kraj nie s przy-

gotowane i e walka musi skoczy si porak re-

wolucji. Entuzjazm, pragnc urzeczywistni swe cele,

i tym razem lekceway wszelkie rodki konkretne...

Metoda dobra sama przez si w rkach socjalistów

staa si nieodpowiedni, i rzeczy praktyczne — nie-

praktycznemi.

Poza tym proletarjat, zostawszy nagle w wielu miej-

scach z rzdzonego rzdzcym, znalaz si w takim

pooeniu po raz pierwszy i — nie wiedzia, jak rz-

dzi. Sia biurokracji i klas panujcych polega równie
na wyrobionej umiejtnoci wydawania rozkazów i roz

porzdze; i jeli jaka nowa klasa czy tylko choby
nowi ludzie zostaj panami pooenia, to t. zw. ogó
odruchowo, si przyzwyczajenia, bdzie robi, co wadza
kae i — oczekuje rozporzdze; lecz jeli dyktator

rozkazów nie wydaje, to ju przez to samo wkrótce

przestaje by dyktatorem. A socjalici, nawet w miej-
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scach, które opanowali, rozkazów nie wydawali; lub

wydajc, nie wydawali tyle i takich, jakie byy po-

trzebne. Praktyczna wadza dostaa si w niepraktyczne

rce. Tym sposobem entuzjazm, który zacz od rod-
ków konkretnych, koniec koców, w swych marzeniach

o celu, o rodkach konkretnych zapomnia. To go

zgubio.

Lecz nawet rodki niepraktyczne, uywane przez

rewolucjonistów, wytrzymuj porównanie ze rodkami,

uywanemi przez inne partje polityczne. Tam jeden

utopijny rodek walczy z drugim, a wszystkie razem

sprzeczay si o szlify realnoci. Deputacja za depu-

tacj jedziy do Petersburga, starajc si, w oczeki-

waniu zmian podanych, nastroi dobrze dla Polski

tych, którzy, jeliby zmiany oczekiwane naprawd
nastpiy, o niczymby nie decydowali. Inni przed-

stawiciele Polski starali si nastroi dziaaczy ro-

syjskich, którzy decydowaliby moe i rzdzili, gdyby

zmiany nastpiy, — niestety, one nie nastpiy. Na-

rodowa demokracja, idc w lady banów kroackich,

ofiarowywaa rzdowi swe usugi dla okieznania re-

wolucji w Polsce, — lecz rzd okaza si do silny,

aby si bez tej przysugi obej. Konserwatywna reakcja,

ocknwszy si z poobiedniej drzemki, ju przygoto-

wywaa si do odegrania roli odpowiedniej dla ary-

stokracji rodowej w kadym dobrze urzdzonym spo-

eczestwie, — tymczasem spoeczestwo poczli urz-

dza po dawnemu kozacy. Najtrzewiejszy ze wszyst-

kich utopistów, witochowski, gosi, e Polacy winni

i do Dumy, aby od niej otrzyma autonomj, i obra-

a si, gdy mu mówiono, e to s iluzje. Nowe partje

wyrastay jak grzyby po deszczu, mnoyy si pro-

gramy realne i wraz z niemi nie mniej realne sposoby

ich urzeczywistnienia. Koron realnoci byo wniesienie
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przez Koo polskie w drugiej Dumie projektu auto-

nomji Królestwa. Tak wyglday rodki praktyczne,

stosowane przez polityków, z marzycielami nic wspól-

nego nie majcych.

Ostateczne zwycistwo reakcji oduczyo nas w Kró-

lestwie wielu rzeczy — nawet oburzania si na ma-

sowe egzekucje bez sdu, o ile tylko maj miejsce

w odzi — jednake dotychczas nie moe oduczy

optymizmu w pogldach na przyszo, i fantastycz-

noci w ocenie rodków politycznych. Dowodzi to tylko,

do jakiego stopnia w dziedzinie praktyki politycznej

pierwiastek idealistyczny war si w krew i mózgi

spoeczestwa, sta si jednym z dominujcych rysów

natury naszej. Poprzednie pokolenia po klskach do-

znanych szukay ratunku w nastrojach politycznych

Francji lub Anglji, w kadym najzwyklejszym objawie

sympatji dopatrujc si oznak nadchodzcego wyzwo-

lenia; pokolenie dzisiejsze w kadym przejawie ruchu

wolnociowego w Rosji, w zdawkowych obietnicach

aspirantów do tek ministerjalnych, w kadej zmianie

premjera, — gdzie tam, w kadej zmianie komisarza

cyrkuowego — rade jest widzie jutrzenk nowej ery.

Jak dawniej, przegrawszy na polu bitew, Polacy zwra-

cali si do dyplomacji, oczekujc od niej, czego nie

potrafili wzi si, — tak dzisiaj, przegrawszy na polu

rewolucji, zwracaj si, — nieodrodni synowie swych

ojców — równie do dyplomacji, chcc za jej pomoc
otrzyma, czego zdoby nie umieli, nie pomni, e
wszelka dyplomacja i wszelkie prawodawstwo w takich,

jak nasze, warunkach moe jedynie podpisa to, co

ju uprzednio w ksig praw ycie wpisao. Rónica
zachodzi ta tylko, e dawniej wybawienia szukalimy

na zachodzie, a dzi — na wschodzie; e dawniej sa-
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limy deputatów do parlamentów Parya i Londynu,

dzi — lemy do Petersburga. Lecz i dawniej i dzi-

siaj udzilimy si nadziejami, udzimy si dyplomacj.

Ta niewiadoma tradycja zudze obejmuje nawet

ludzi, którzy wszelkich tradycji radziby si wyprze.

Omyki, popeniane przez buruazyjne warstwy i pras,

naladowane s najdokadniej przez tyci, którzy tym

v/arstwom i prasie najgoniej od buruazji wymylaj.
Naturalnym uzupenieniem uczuciowej, czysto entuzja-

stycznej oceny wypadków historycznych, jaka staa si
specjalnoci jednego z odamów polskiego obozu so-

cjalistycznego, jest optymizm w ocenie sytuacji i w prze-

widywaniu przyszych wypadków, oraz niepraktyczno

w wyborze rodków. I, zdaje si, adne fakty nie po-

trafi tam usun z oczu róowej opaski. Swego czasu

syszelimy proroctwa, e carat nie doyje koca 1906

roku, a gdy doy — e ju, ju blizkim jest jego

upadek. Gdy pierzcha wiara we wszechmoc prole-

tarjatu rosyjskiego, carat miao obali zbuntowane

wojsko, a gdy prysa wiara w wojsko, chop rosyjski

sta si najpotniejszym czynnikiem rewolucji, który

ma tego dokona.*) Przed rozwizaniem drugiej Dumy
syszelimy, e Duma, bez uprzednich powanych
wstrznie politycznych adn miar sta si nie

moe placówk kontrrewolucji; przyszo rozwizanie,

w trzeciej Dumie socjalici odczytuj owiadczenie,

e Duma jest kontrrewolucyjn,— a zapowiedziane po-

wane wstrznienie polityczne nie przyszo. Syszymy,

e caa taktyka polityczna winna dostosowa si do

tendencji zasadniczej, jak jest demokratyzacja pastwa
rosyjskiego — a kto dowiód, e proces historyczny,

który widzimy, jest demokratyzacj Rosji a nie czym

O „Myl Socjalistyczna" str. 16, 104, 105, 99.
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innym? taktyka moe by naginana i powinna by je-

dynie do warunków istniejcych, a kto nazwie demo-

kratyzacj system, wobec którego czasy Plewego wy-

daj si sielank urocz?

Optymizm socjalistyczny potrafi by czasem nawet

wikszy od optymizmu nie-proletarjackich partji. Dzi-

siaj ju i Narodowa i Postpowa demokracja zdaj
sobie spraw, e chwila realizacji ich postulatów od-

suna si w dalsz przyszo i nie mówi o swych

programach politycznych jako o czym blizkim urze-

czywistnienia. Nie posunli si tylko ani o krok lu-

dzie, dajcy realizmu programowego na zasadzie,

e „...dzisiejsza chwila wyjtkowa, czynica moliw
czciow realizacj naszego programu" nie pozwala

na ogólniki... O jakim programie tu mowa, czy moe
zabiera gos jaki czonek stronnictwa polityki realnej,

uwaajcy chwil dzisiejsz za wyjtkowo sprzyjajc

realizowaniu programu, zapewniajcego Polakom „prawo

ycia i mierci"? Ale, powiedzielibymy w takim ra-

zie — nie kwestjonujc praw do mierci, potwierdza-

nych cigle nowemi wyrokami sdów wojennych, czy

nie jest dzi nieco zawczenie stara si dla podda-

nych rosyjskich o prawa do ycia?... Lecz nie, t sen-

tencj o realizowaniu programu w dzisiejszej chwili

wyjtkowej napisa nie aden realista — oni s na to

za mdrzy. To pisa w roku paskim 1907, w czerwcu,

podczas rozpasania reakcji, socjalista o socjalistycznym

programie. Nazywa si to — trzewo polityczna.

I nic dziwnego: marzyciel, zwalczajcy utopje w wie-

cie idei, musi doj do utopji w wiecie faktów.
Caa wyjtkowo chwili obecnej polega na tym,

e adna partja polityczna u nas prowadzi tego, co

nazywa si polityk realn, nie moe, choby nie wiem
jak chciaa. Dzisiejsza „chwila wyjtkowa" nie pozwala

Marzenia polityczne. 10
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nawet na realizowanie uniwersytetu polskiego w Warsza-

wie — có dopiero mówi o jakich szerszych pro-

gramach politycznych. Jedynym czowiekiem— oprócz

Skaona — prowadzcym dzi w Królestwie polityk

realn, jest metropolita Eulogjusz, poniewa jego d-
enie do oddzielenia Chemszczyzny od Królestwa znaj-

duje si w zgodzie z ogólnemi tendencjami rzdu,

która^ to zgoda, jak wiadomo, jest niezbdn cech
wszelkiej polityki realnej. Wszystkim partjom polskim

bez wzgldu na ich barw polityczn i spoeczn, bez

wzgldu na to, czy nazywaj si socjalistyczne, realne

lub demokratyczne, pozosta jedynie — nierealny wiat

marze, a pozatym: przygotowywanie gruntu, wpajanie

przekona etc, czyli tak zwana polityka zasadnicza,

bdca niczym innym jeno przygotowywaniem si na

przyszo. Miejsca na rónice pogldów i metod i na

tym wzkim polu nie zabraknie.

Lecz dopóki nie pozbdziemy si iluzji przy ocenie

faktów, dopóty nawet tej wakiej polityki nie moemy
prowadzi naleycie, gdy niewaciwe ujmowanie rze-

czywistoci doprowadza do zych posuni i nieodpo-

wiednich rodków, a ze rodki mog doprowadzi

wszdzie, tylko nie tam, gdzie i chcemy. Dla kadej

partji, stosownie do jej stanowiska zasadniczego, przy-

gotowywane siy spoeczne s inne, lecz w kadym wy-

padku wówczas tylko mog by odpowiednie,, gdy

bd konkretne i oparte na rzeczywistoci konkretnej

a nie na fikcjach, podsuwanych, na jej miejsce. Tyczy

si . to wszystkich partji wogóle, lecz socjalistycznej

przedewszystkim, gdy ona wicej, ni inne, liczy

?a^yze na energj, która, tkwic jako potencjalna

w dzisiejszoci, przejawi si ma dopiero w przyszoci

N:aza taktyka powinna w rezultacie zapewni nam
rozporzdzanie siami moliwie najwikszemi;! a wic
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w okresie biecym powinnimy wybra tak, która-

by nas z czasem w takiej sytuacji postawia.

Jeli teraz, ze stanowiska zasady powyszej, mie-

rzy warto taktyczn omyki, polegajcej na opty-

mistycznej ocenie faktów, okae si, e jest ona wy-

cznie ujemna. Bo — co wypywa z entuzjastycznego

pogldu, e rewolucja rosyjska jest wiksza ni fran-

cuska? Wypywa wniosek, e w rezultacie da nam ona

wszystko, co poddanym francuskim daa francuska. Co
pynie z wiary w si rewolucyjn chopa rosyjskiego?

Cicia wiara, e to on nam wywalczy wolno. Co
wynika z pogldu, e oto carat ju za kilka, kilka-

nacie miesicy lee bdzie w gruzach, e ju si

wali? Wynika, e my caratu obala nie potrzebujemy,

e nawet chobymy chcieli przygotowa si do tego

odpowiednio, to ju nie zdymy. Jaki wniosek pra-

ktyczny wypywa z zapewnie, e oto Rosja ju we-

sza na drog powolnej demokratyzacji i e obowi-

zani jestemy to uzna? Wypywa — e w demokra-

tyzujcej si Rosji winnimy stosowa te same metody

walki i tylko te same, jakie socjalici stosuj w de-

mokratycznej Francji i Austrji. Jednym sowem, opty-

mistyczna ocena faktów rodzi lekcewaenie dla wszel-

kiej pracy nad przygotowaniem si materjalnych, nie

uznaje ich potrzeby, zawiera w sobie tendencj do po-

rzucenia metody rewolucyjnej a przyjcia . natomiast

pokojowej. Przyjwszy ocen optymistyczn, musimy

przyj i zwizan z ni taktyk. Pozornie skromna,

oderwana sprawa takiego albo innego teoretycznego

sdu historycznego, ukrywa w sobie pierwszorzdnej

wagi kwestj praktyczn: w gruncie rzeczy nie idzie

o ocen historyczn, lecz o to, czy partja ma zmierza

w. dalszym cigu ku wznowieniu walki rewolucyjnej,

czy te zej na pokojowe tory, po jakich dy nie-

10*
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miecka socjalna demokracja. O ile ocen optymistyczn

przyjmujemy — caa praca nad przygotowaniem si

przyszych sprowadza si wycznie do przygotowy-

wania drog pokojow — pod tak lub inn nazw—
zmian w opinji publicznej. Oto jest jedyna myl po-

lityczna, tkwica w caej filozofji socjalizmu, przyjmu-

jcego „praktyczny" program. Wyrzucenie marze, si-

gajcych poza obrb pastwowoci rosyjskiej, z sze-

regu celów programowych, ukrywa wyrzeczenie si
polityki czynów z demokratyzacj pokojow nie licu-

jcych. Z tego stanowiska oceniany, nowy program

Frakcji Umiarkowanej P. P. S. jest kapitulacj nie-

dawnych buntowników przed wadz legaln: ci, któ-

rzy poprzednio praw carskich uznawa nie chcieli, roz-

poczynaj si przed niemi korzy.

Krytyk pogldu optymistycznego, starajc si o wy-

korzenienie tej wanie omyki, sam atwo wpa moe
w drug — w pesymizm. Jednym ze staych zarzutów,

czynionych starej P. P. S., by pesymizm, objawiajcy

si jakoby w niedocenianiu rewolucji rosyjskiej, w trzy-

maniu si pogldu, e Rosja nie posiada si, dosta-

tecznych [do [wywoania ^jprzewrotu politycznego; po-

dobne zarzuty sypi si nadal pod tym samym adre-

sem. By moe, e cz zarzutów bya suszna; przy-

pumy nawet, e niektóre zarzuty dzi stawiane rów-

nie s suszne. Lecz jakie s skutki oceny [pesymi-

stycznej w praktyce politycznej? — inaczej mówic—
jaka jest warto taktyczna omyki, polegajcej na

ocenie|pesymistycznej? Pesymistyczna ocena si rewo-

lucyjnych Rosji prowadzia zawsze i prowadzi do wniosku,

e nie mogc liczy na siy rosyjskie, winnimy dba
o jakj^najwikszy rozwój si wasnych. Stosunek re-

wolucji polskiej do rosyjskiej by, jest i bdzie sto-

sunkiem dwuch aljantów. Otó z natury tego sto-
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sunku wypywa, e wszelka przesada w ocenie si

sprzymierzeca powoduje dno do zaniedbywania

si wasnycli i w rezultacie — osabia si caej armji

sprzymierzonej; natomiast niewiara w siy aljanta ska-

nia nas do stara o zwikszenie potgi wasnej i tym

sposobem dy do powikszenia caoci si sprzymie-

rzonych. Jest to ogólne prawido wszelkich aljansów:

militarnych, politycznych, zawodowych. Okazuje si

wic, e warto taktyczna omyki, polegajcej na oce-

nie pesymistycznej, jest wartoci dodatni. Jeli Rosja

w istocie znajduje si na progu ustroju demokratycz-

nego; jeli w samej rzeczy chop rosyjski jest potg
rewolucyjn, a rewolucja czy demokratyzacja dadz
nam wszystko, co potrzeba, i wogóle wszystko jest

na drodze najlepszej i, jeli pomimo to, przygotujemy

u siebie jakie niepotrzebnie wielkie siy i rodki —
w najgorszym razie ani my ani demokracja rosyjska nic

na tym nie stracimy. Kto do pokoju przygotowuje si

jak do wojny, ten ryzykuje niewiele, lecz kto do wojny

przygotowuje si jak do pokoju — grób sobie kopie.

A my przecie nie wiemy i wiedzie nie moemy, jaka

bdzie przyszo, wic musimy przygotowywa si

na ewentualno najgorsz. O ile nawet, kiedy w da-

lekiej przyszoci, takie przygotowania okazayby si

niepotrzebne — wyoone trudy mogyby by uwa-

ane za stracone przez tych tylko, którzy za stracon

uwaaj kad rat asekuracyjn, jeli poar nie wy-

bucha. Taktyka, wskazywana przez pesymistyczn ocen
sytuacji, gwarantuje nam najlepsze wykorzystanie ka-

dej sytuacji, jaka moe si wytworzy— jest to wic
jedyna dobra i odpowiednia taktyka.

Cay system rzdowy, rozwijany w cigu ostatnich

dwuch lat, wskazuje, e zmiana, zachodzca w poli-
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tyce wewntrznej, jest przemian zego samowadztwa
na jeszcze gorsze. Nadzieja na szybk, wzgldnie

szybk zmian porzdku pastwowego istniejcego

okazaa si zupenie zudna. Rzd nie jest w stanie

zerwa z systemem dotychczasowym poprostu dlatego,

e aden czowiek nie moe zerwa ze sw wasn
psyciologj; gdy tumi bunt otwarty, gosi, e da

reformy, gdy rewolucj zgniecie, a gdy stumi— spe-

nia przyrzeczenie, reformujc instytucje podczas ery

buntu wyrose tak gruntownie, e nie zostaje z nicti

ani ladu. Wobec tej sytuacji staj si najzupeniej

nieprodukcyjnemi rozmowy o tym, czego dalibymy
w imieniu konstytuanty warszawskiej, gdybymy mieli

w niej wikszo; musimy przyj fakt, e niczego

w jej imieniu nie damy, poniewa jej niema i, w wa-

runkach istniejcych, by nie moe. Staje si najzupe-

niej jaowym mówienie o tym, co robilibymy, gdyby

praca w Dumie dzisiejszej okazaa si wydajn i gdy-

bymy mogli dosta si do niej; musimy przyj fakt,

e nic tam robi nie bdziemy, poniewa nie dosta-

limy si i, w warunkach istniejcych, nie dostaniemy!

Jednym sowem, musimy uzna, e trzeba na nowo
rozpocz walk o zniesienie istniejcych i utworzenie

nowych instytucji politycznych i spoecznych. Musimy

rozpocz przygotowania, które skruszyyby to, cze-

gomy w r. 1905 skruszy nie zdoali.

Jak widzielimy, normy taktyczne, zgóry zakre-

lane, nie mog opiera si na tej lub innej progno-

zie co do charakteru ogólnego przyszych wypadków

—

zarówno na przyjciu hipotezy, e rozwój pastwa

posuwa si w kierunku demokratyzacji, ani te wy-

cznie na hipotezie, e w krótkim czasie nastpi upa-

dek Rosji — lecz winny równie dobrze odpowiada
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wszystkim ewentualnociom moliwym. Dalej, chocia-

bymy liczyli nawet na prdkie postpy ruchu rewO'

lucyjnego w Rosji, pogld ten bynajmniej nie uwal-

nia od szczególnej troski o rozwój si naszych, ze

wzgldu na niezwykle wysokie siy rzdowe na tere-

nie Królestwa. Dochodz do tego wzgldy, pynce
z politycznego separatyzmu de naszych. A choby
nawet w Rosji waciwej zapanoway tendencje libe-

ralne, to my nie moemy zostawia przyszoci samo-

rzdu Królestwa na asce polskiej kontrrewolucji, pra-

gncej jedynie zamieni rosyjskie szyldy na polskie

i spolszczy, a nie skasowa, andarmerj i ochran —
a w tym celu musimy przedstawia si samodzieln,

zdoln zmusi odpowiednie czynniki do liczenia si

z nami. Wszystkie te przyczyny s jeszcze argumen-

tami dodatkowemi, przemawiajcemi za wskazywan
przez nas taktyk.

Separatyzmu politycznego, o którym wspomnie-

limy przed chwil, nie naley miesza — jak to si

stale i nie bez myli ukrytej czyni — z separatyzmem

taktycznym, bdcym nonsensem zarówno historycz-

nym jak i faktycznym. Solidarno pomidzy rewolu-

cj polsk a rosyjsk, t. j. pomidzy walk o wol-

no polityczn w Rosji a walk o niepodlego ro-

syjskiej Polski, jest koniecznoci historyczn, istniaa

zawsze i musi istnie jako warunek niezbdny zwy-

cistwa wolnoci i w Rosji i w Polsce. T solidarno

pomidzy rewolucj polsk a rosyjsk bynajmniej nie

socjalici pierwsi w czyn wprowadzili — istniaa, gdy

o socjalizmie jeszcze nie byo sycha. ukasiski
i póniejsi organizatorzy zamachu listopadowego 30 r.

spiskowali z dekabrystami w celu urzdzenia powsta-

nia wspólnego; jak silne ju wówczas byo poczucie

solidarnoci, dowodzi pierwsza manifestacja, jaka od-
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bya si w Warszawie po zwyciskim wybuchu listo-

padowym: bya to manifestacja na cze rosyjskici re-

wolucjonistów, polegych w Petersburgu 1825 roku.

Przed powstaniem r. 1863 równie planowane byo
wspólne wystpienie w Rosji i w Polsce. Zaleno
pomylnego wybuchu w Polsce od rewolucji w Rosji

jest tak widoczna i naley do prawd tak elementar-

nych, e gdyby znalaza si u nas jaka czysto naro-

dowa partja, zmierzajca do wywoania czysto naro-

dowego powstania, to i ona musiaaby stara si

o jednomylno wystpie z Rosj, a w agitacji —
podkrela konieczno wystpienia razem z Rosja-

nami. I twierdzenie o dwuch rónych drogach, z któ-

rych jedna prowadzi jakoby do ogólno -pastwowej

walki o wolno, a druga — do powstania w Polsce,

jest fikcj. ycie dwuch takich dróg nie zna, ponie-

wa wszelka ogólno - pastwowa walka o wolno by-

aby niekompletna bez powstania polskiego, a powsta-

nie w Polsce bez ruchu w Rosji — zgóry skazanym

na przegran. Dwuch rónych dróg dla rewolucji
niema. A wszelkie opowiadania o tym, e w Polsce

—

s, kryje tylko myl o dwuch drogach, istniejcych dla

socjalizmu w caym pastwie: jednej — drodze

walki, i drugiej ^— zgody z losem, wyborów i mów
poselskich. To s owe dwa róne kierunki, przed któ-

remi znajduje si socjalizm w caym pastwie, dwie

drogi, przed któremi znajduje si socjalizm w Polsce

i — caa Polska.

A jeli jaki socjalista, bdcy plus catholiue que

le pap meme, uczyni zarzut, e ta przysza polityka

proletarjacka trci bdzie hasami powstaczemi, od-

powiemy: nikt od tradycji nie jest wolny; aden na-

ród nie potrafi wyama si z pod swoich tradycji,

a adna partja socjalistyczna z pod tradycji swego na-
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rodu. Chodzi tylko o to, w jakich faktach historycz-

nych i w jakich postaciach wasnych dziejów porówna-

nia znajdujemy. Jeli bylibymy socjalistami fran-

cuskiemi, to dopóki zarzucanoby nam, e idziemy za

tradycj rewolucji francuskich — jestemy pewni, e
cho moemy myli si w szczegóach, jednake —
na pewno stoimy pod sztandarem. Gdy jestemy so-

cjalistami polskiemi — dopóki nam kto zarzuca, e
w lady powsta idziemy — to nie jest nic gronego.

le jest dopiero wówczas, gdy socjalistyczn polityk

francusk mona porównywa z polityk Cavaignac'ów,

a polsk — z hasami Wielopolskiego.

Poza tym, spekulowanie, jaki napewno bdzie
rezultat bezporedni walki podjtej wspólnie,

a z celami separatystycznemi, — byoby tylko strat

czasu. By moe, i po drodze do niezalenoci uzys-

kamy jak autonomj administracyjn, jakemy ju
„uzyskali konstytucj"; by moe, i zdobdziemy nie-

zaleno Królestwa; by moe, i rewolucja w Rosji

wywoa zawieruch w caej Europie i staniemy wobec

monoci poczenia si z zaborem austrjackim, nawet

pruskim. Dzi niech si o to troszczy historja. My si

troszczmy, by historja widziaa wol i czyny.

I dlatego ca prac przygotowawcz, cignc si

moe lata cae, podejmowa musimy z zupen wia-

domoci celów, jakie pragniemy narzuci historji.

Taka wiadomo jest niezbdna dla nadania stoso-

wanym rodkom wspólnego kierunku, bez czego naj-

praktyczniejsze i najwiksze wysiki mog tylko neu-

tralizowa si wzajemnie. Poza tym wszelkie marzenia

s same przez si ródem entuzjazmu, a przeto jednym

ze róde siy, i kady polityk musi je bra pod uwag,



154

musi bra szczególnie wówczas, gdy ma do czynienia

z takim narodem marzycieli, jakim s Polacy. Hasem
i celerrt dla rewolucji w Królestwie moe by tylko

politycznie samodzielne Królestwo, zdobycie pastwa
wasnego.

Przeciw temu hasu sprzymierzyli si niedawno

wszyscy: realici, socjaldemokracja, narodowi demo-

kraci, postpowa demokracja, nawet cz P. P. S.

Pod rónemi pozorami i na podstawie sprzecznych

czasem de ludzie rónych, walczcych ze sob stron-

nictw, poczyli si w jeden zbór, który wystawi wspól-

ny otarz i na tym otarzu umieci nowego boga —
pastwowo rosyjsk. Realici zawsze do modlili si,

pomni tradycji krakowskiej, nakazujcej czci rzd za

to, e jest, a nie za to, co robi ; wic teraz zmienili

tylko prywatny otarz na wspólny. Socjaldemokracja

zrobia to przez pogard dla samej idei pastwa, po^

gard, która w rzeczywistoci jest czci dla wszystkich

pastw istniejcych. Narodowa i postpowa demokracja

dlatego, aby móc powiedzie o sobie, e byli trzewi,

wówczas gdy cae pó wiata wraz z niemi zataczao

si w upojeniu ; oraz dlatego, aby nie zerwa z legal-

noci, póki legalno istniaa; przyczym oba ich pro-

jekty kontraktu z firm petersbursk wskazuj na ró-

do swego pochodzenia tym, e w razie gdyby doszo

do nieporozumie, strona oszukana nie potrafiaby

wskaza w kontrakcie punktu, który mianowicie zo-

sta zamany. Cz P. P. S. — dlatego, aby po-

twierdzia si prawda, i sabo kadej prawidowej

idei rewolucyjnej, dcej do urzeczywistnienia si

praktycznego, ley w braku wiadomoci ze strony

klas zainteresowanych. Chwalcy nowego boga rozpro-

szyli si wszdzie, goszc sw wiar. Koo Polskie
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woa w Petersburgu, e interesy polskie wymagaj,
aby Rosja bya pastwem silnym i niepodzielnym, e
wzmocnienie upadajcej pastwowoci rosyjskiej jest

celem i dum Polaków, W Królestwie cz Narodo-

wej demokracji dowodzi, e zachowanie cisego zwizku
pastwowego z Rosj konieczne jest dla utworzenia

Polski w granicach historycznych, inna cz straszy

spoeczestwo najazdem niemieckim w razie, gdyby

Królestwo chciao by zanadto samodzielne. Ponura

manja pastwowoci rosyjskiej — sama bdca jedn
z cech reakcji — w dobie panujcej reakcji rozszerza

si, obejmuje szerokie warstwy, pod najrozmaitszemi

postaciami wkrada si w umysy irredenty i oddaje

cay rozsdek polityczny na pastw niesprawdzonych

argumentów i byskotliwych frazesów. Wkocu do-

chodzi do tego, e myl socjalistyczna z ca bez-

mylnoci powtarza narodowo - demokratyczne groby
interwencji niemieckiej w razie, gdyby miaa pojawi

si republika polska... Tryumf kontrrewolucji rozpocz
si u nas — jeszcze podczas rewolucji — od tryumfu

ideowego, jaki, po raz pierwszy w dziejach, wicia
zasada organicznego wcielenia.

Blask rewolucji olepi i tumy i wodzów. Prowo-

dyrowie przestali spostrzega, e wszelkie hasa maj
zdolno przekonywania swoich i cudzych o tyle tylko,

o ile s wielkie i wyrane: winny by potne jak

mot Thora, od którego dry ziemia — a oni chc je

w wojok owin. Jaki entuzjazm obudzi u nas moe
haso pastwowoci rosyjskiej? Kto uwierzy, e nam
le w Rosji, jeli wyj z niej nie chcemy i modlimy

si o wzrost jej potgi? Co to za demokratyzm, l-

kajcy si wasnych wniosków? Co to za rycerze na-

rodowoci, bojcy si gosi polityczn zasad naro-
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dowoci ? Co to za socjalizm, który, nie uznajc istnie-

jcej zasady spoecznej, rozpoczyna walk od uznania

zasady politycznej? Czy wszyscy, korzcy si przed

zasad przeciwnika, zapomnieli ju sów, mówicyci, ja-

kie wyroki iistorja wydaje, sównastpujcyci: „Wszelka,

ciociaby czciowa zgoda z teraniejszoci jest za-

wsze czciowym wyrzeczeniem si swej zasady; wsku-

tek tego to, co stanowi si i prawo rewolucji, staje

na gruncie zasady przeciwnika i przez to samo uznaje

si teoretycznie zwycionym; wówczas pozostaje tylko

speni wyrok wydany na samego siebie". I caa ta

Polska nowoczesna nic innego nie robi, tylko kusi hi-

storj, by spenia wyrok przez Polsk na siebie wy-

dany... Co wówczas, gdy z teraniejszoci polityczn

znów bdziemy musieli zacz walczy? Czy bdziemy
i przeciw niej w imi jej wasnej zasady? Czy to

pastwo, którego zasad propagujecie, stao si rap-

tem tak potne, e jestecie pewni, e y w nim

bdziecie stulecia? — bo w takim razie wasza zasada

posiadaaby cio poysk oportunistycznej trwaoci;

lecz i w takim razie pamita musicie, e demokraty-

zacja tylko te zmiany przynosi, które s wytrwale od

niej dane. A jeli trwao okae si zudn, jeli

zapasy Ormuzda z Arymanem skocz si tylko wy-

czerpaniem obydwucli i bezsilne pastwo czeka los

imperji, których gruzy dzi jeszcze zawadzaj post-

powi ludzkoci — czy propagowanie w Polsce jego

idei ocali je od tego losu? A dla nas myl pozosta-

nia czci takiego imperjum— czy jest ide ywotn?
Dziwni ciwalcy! Niewiar w wielkie cele dopeniaj
wiar w ze rodki i nazywaj to realizmem... Póki

ici bóg by zdrów i silny — nie uznawali "go; roz-

poczynaj go czci wówczas, gdy prócinie poczyna.
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Tak to, jedynym realnym wynikiem wszystkich uto-

pijnych programów autonomicznych, wszystkich ma-

rze o federacji, jest dotychczas tylko i wycznie pro-

paganda pastwowoci rosyjskiej, osabiajca siy, to-

czca mózgi i serca. Plany, które sta si miay ró-

dem potgi, staj si ródem niemocy. Tak rzeczy-

wisto drwi z tych, którzy drwi z marze.





Tak wygldaj róne marzenia, którym ostat-

niemi czasy oddawalimy si wszyscy, którym

oddajemy si dotychczas. Wszystkie klasy spo-

eczne, caa Polska, wierna swym tradycjom,

marzya podczas dni wolnociowych, marzy pod-

czas dni reakcji. Myli buntownicze od wielu

lat ukryte, tlejce pod skorup spopielaa, prze-

jawiajce si ywszym pomieniem tylko w war-

stwach najniszych, pod wpywem rewolucji ro-

syjskiej przerodziy si w wicher, zawrotnym ko-

rowodem pdzcy w wiat marze i tych, któ-

rzy nigdy nie chcieli by trzewemi, i tych, któ-

rzy trzewo uwaali za rozum stanu. Dawne

hasa znów stany do apelu.

•
'• r znów stary si pomidzy sob dwa prdy:

ide^alizm czystej wody z idealizmem, zaprawio-

riym pozorami praktycznoci. Ten ostatni prze-

W'^a. Jedynie tylko cz klasy, która z natury

Swej moe by idealistyczn a do zaparcia si

siebie— klasy robotniczej, bya nosicielk idea-

lizmu w czystej postaci. I to, co w rewolucji

byo silnego i ywotnego, byo wynikiem tego

prdu. , ::v.v.:^.- ^
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Lecz idealizm, skaony praktycznoci, oka-

za si silniejszy i tym razem. Hasa, na nim

oparte, gosili przedstawiciele wszystkich klas

i wszystkich partji. Manja pastwowoci rosyj-

skiej, wystpujca pod mask konkretnoci -
da politycznych, stwarzaa cznik, spajajcy

w jedno kolisko— wbrew wszelkim pozorom—
ludzi, którzy imi Polski przeciwstawiali rewo-

lucji, wraz z ludmi, którzy w imi rewolucji

wyrzekali si imienia Polski. Skaony idealizm

nie mia i mie nie móg polotu i siy: w nim

samym tkwio przeczucie klski, jaka go czekaa.

Bdc rewolucyjnym, nie by jednak na tyle re-

wolucyjnym, aby targn si na zasad poli-

tyczn kontrrewolucji. Przyjmujc zgóry zasad

przeciwnika, tym samym zgóry wyda wyrok na

samego siebie. Rzeczywistoci pozostawao tylko

ten wyrok speni. Tak te si stao.

Rewolucja rosyjska miaa przed sob wielkie

cele, lecz pragna je urzeczywistni rodkami

niepraktycznemi. To j zgubio. Lecz pomimo
to pozostanie wielk. Rewolucja w Polsce pra-

gna temi niepraktycznemi rodkami urzeczy-

wistni swoje mae cele. To j zgubio. I po-

zostanie w pamici jako suebnica rewolucji

wielkiej.

Dzi jedni wstydz si swych marze nie-

dawnych i pragnliby zapomnie o nich zupe-
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nie. Inni pracuj nad przyszoci w ten spo-

sób, e pierwiastek zgubny chc rozszerzy i utrwa-

li. Poowiczne marzycielstwo, które byo nie-

szczciem wszystkici rewolucji, pragnie si u nas

uwieczni, aby w ten sposób, zgubiwszy spraw

polsk, zgubi spraw rewolucji w Polsce.

W polityce idealizm moe i powinien i
w parze z realizmem, pod warunkiem, aby kady
z nich panowa w oddzielnej sferze politycznej:

jest sfera celów — bdca praw dziedzin idea-

lizmu; jest sfera faktów i rodków, bdca nie-

podzielnym przybytkiem realizmu. W tych dwuch

dziedzinach id one razem, dopomagajc sobie

i uzupeniajc si wzajem. Dopiero, gdy swe

granice przekrocz, poczynaj sobie wzajemnie

szkodzi: realizm, wkraczajcy w dziedzin ideo-

logji, jest równie szkodliwym i faszywym, jak

idealizm, wkraczajcy w dziedzin praktyki.

Historja myli politycznej w Polsce w prze-

cigu kilku lat ostatnich jest wanie historja

wtargnicia obydwu pierwiastków w dziedziny

niewaciwe. Na kartkach powyszych przele-

dzilimy ich wpyw wewntrz jednej z partji po-

litycznych: widzielimy, jak stosowanie empi-

ryzmu w ideologji politycznej szo razem z idea-

listycznym optymizmem w praktyce politycznej.

To stwarzao iluzj, pozwalajc rzecznikom kie-

runku uwaa si jednoczenie i za wikszych
realistów i za wikszych idealistów. Poniewa
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jednake realizm stosowany by tam, gdzie nie

jest wogóle potrzebny, a idealizm — tam, gdzie

jest szkodliwy, wic le zastosowany realizm sta

si faszywym idealizmem, le zastosowany idea-

lizm — faszywym realizmem; obydwa razem s
dwoma przejawami jednego i tego samego czyn-

nika — braku zmysu politycznego. On to od-

powiedzialny jest za iluzj, któr przeledzilimy

wewntrz partji, gdzie objawi si ze szczególn

wyrazistoci. Lecz prd, jaki tam widzimy, jest

tylko wazk odnog szerokiego prdu, obejmu-

jcego w Królestwie znaczn wikszo ludzi.

To wielkie nieporozumienie znane jest u nas

popularnie pod nazw polityki realnej.

Tej rzekomej polityce realnej, bdcej w rze-

czywistoci mieszanin skaonego idealizmu i fan-

tastycznego realizmu, klasa pracujca, w której

tkwi sia i przyszo narodu i wszystko, co jest

u nas ywotne, musi przeciwstawi polityk za-

sadnicz, opart na idealizmie prawdziwym. Ma-

rzenia o lepszej przyszoci spoecznej byyby
niekompletne, gdyby nie byy uzupenione ma-

rzeniami o niezalenoci politycznej. Kiedy te

wielkie marzenia zici si musz, bo do marze
naley przyszo wiata.
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